
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Συμπλήρωση  - τροποποίηση της απόφασης κα-

θορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών/ειδικού 
προσωπικού και υπαλλήλων υπηρετούντων στις 
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Δι-
ευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
για το έτος 2022.

2 Tροποποίηση της  υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 
(Β’ 1074/2016) απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανι-
κών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ».

3 Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Medical 
Engineering and Informatics (Ιατρική Μηχανική 
και Πληροφορική)» του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 218720 (1)
   Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης κα-
θορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών/ειδικού 
προσωπικού και υπαλλήλων υπηρετούντων στις 
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Δι-
ευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
για το έτος 2022.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το άρθρο 3 την υποπ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015  «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.» 
(Α΄ 94).

3. Της περ. ββ της παρ. Α του άρθρου 8 του π.δ. 
142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4354/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) “Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας”».

6. Την υπ’ αρ. 34012/25-05-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 435), αναφορικά με την ανανέ-
ωση της θητείας του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου 
στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης.

7. Την παρ. 6.2.α του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 
(Α’ 136), σύμφωνα με την οποία «Μέχρι τον διορισμό των 
Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Συντονιστές 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συνεχίζουν να ασκούν τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, όπως αυτά ίσχυαν 
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».

8. Την υπ’ αρ. 266726/08-11-2021 (Β΄ 5511) απόφασή 
μας, που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στις Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και στις Διευθύνσεις της Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022.

9. Τo υπ’ αρ. 643807 (9438)/20-09-2022 έγγραφο του 
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τη συνημ-
μένη σε αυτό αλληλογραφία, σχετικά με την συμπλή-
ρωση - τροποποίηση με τον επιτρεπόμενο ετήσιο συμ-
ψηφισμό των δικαιούμενων ημερών εκτός έδρας ανά 
μήνα, λόγω μετάταξης στην Π.Κ.Μ. δύο (2) υπαλλήλων 
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Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων και το-
ποθέτησής τους στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., 
όπως ειδικότερα αναγράφεται στο υπ’ αρ. οικ. 626743 
(7234)/05.09.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων του φορέα.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπά-
νη, στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλή-
ρωσης  - τροποποίησης της απόφαση, σύμφωνα και 
με το ανωτέρω έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, από αυτό που είχε προϋπολογισθεί στην 
υπ’ αρ. 266726/08-11-2021 (Β΄ 5511) αρχική απόφασή 
μας, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την υπ’ αρ. 266726/ 

08-11-2021 (Β΄ 5511) αρχική απόφαση, αναφορικά με 
το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός 
έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022, σύμ-
φωνα με τον παρακάτω πίνακα:

21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

*

ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΜΕΡΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΙΔΑΧ)

2 * 60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 2/284 (2)
Tροποποίηση της  υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 
(Β’ 1074/2016) απόφασης της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προ-
ϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του 
προσωπικού της ΕΕΑΕ».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), ιδίως το άρ-
θρο 44, παρ. 9 αυτού.

2. Το π.δ. 67/2022 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α’ 173).

3. Την 128821/04.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1032) απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός 

Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)».

4. Την υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 (Β’ 1074/2016) απόφα-
ση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμέ-
νους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της 
ΕΕΑΕ».

5. Την υπ’ αρ. 284η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
της 22.09.2022, θέμα 2.

6. Την ανάγκη ανταπόκρισης των αρμοδιοτήτων και 
των δικαιωμάτων υπογραφής των μελών προσωπικού 
στο νέο οργανωτικό σχήμα της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και της διασφάλισης της εύ-
ρυθμης, ταχείας και αποτελεσματικής προσαρμογής της 
λειτουργίας της ΕΕΑΕ στις διατάξεις του νέου Οργανι-
σμού της (π.δ. 67/2022).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α. Στην υπ’ αρ.1/232/09.10.2015 (Β’ 1074/2016) από-

φαση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμέ-
νους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού 
της ΕΕΑΕ», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 
2/253/16.03.2018 (Β’ 1496/2018), 7α/254/31.05.2018 
(Β’  2339/2018), 2γ/258/24.01.2019 (Β’  225/2019), 
5/261/07.06.2019 (Β’  2460/2019), 8/264/18.10.2019 
(Β’ 3990/2019) και 2β/275/24.06.2021 (Β’ 3165/2021), τα 
άρθρα 2 έως 9 αντικαθίστανται και προστίθεται άρθρο 
4α ως εξής:

«Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Αδειών και 
Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθ-
μιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ) της ΕΕΑΕ μεταβιβάζο-
νται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η σύνταξη και έκδοση των προεγκρίσεων κατασκευ-
ής και των ειδικών αδειών λειτουργίας των εργαστηρίων
μαγνητικών τομογράφων, σύμφωνα με την παρ. 4ι του 
άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

2. Η σύνταξη και έκδοση των διοικητικών πράξεων 
για τη γνωστοποίηση και έγκριση (αποδεικτικό κατα-
χώρισης ή άδεια) πρακτικών και των ειδικών αδειών για 
τη λειτουργία κάθε είδους πυρηνικής εγκατάστασης ή 
εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, 
σύμφωνα με την παρ. 4ι του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

3. Η σύνταξη και έκδοση των εκθέσεων μετρήσεων, 
σύμφωνα με το εδάφιο γ  της παρ. 4στ του άρθρου 43 
του ν. 4310/2014.
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Άρθρο 3
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του 
προσωπικού του Τμήματος Μη Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον Δημήτριο Κουτουνίδη, ειδικό τεχνικό επιστή-
μονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελετών 
ραδιοεκπομπών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ. 4στ 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρ-
μοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης 
και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με την 
παρ. 4στ του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 και τη λοιπή 
κείμενη νομοθεσία.
Β. Στη Χριστίνα Τζουμανίκα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, μέλος του προσωπικού του 
Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ, με-
ταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες: 

1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελετών 
ραδιοεκπομπών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ. 4στ 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρ-
μοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης 
και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με την 
παρ. 4στ του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 και τη λοιπή 
κείμενη νομοθεσία. 
Γ. Στην Μαρία Χριστοπούλου, ειδικό λειτουργικό επι-

στήμονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελετών 

ραδιοεκπομπών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ. 4στ του άρθρου 
43 του ν. 4310/2014.

2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρ-
μοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης 
και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με την 
παρ. 4στ του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 και τη λοιπή 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του 
προσωπικού του Τμήματος Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών (ΤΙΑ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον Κωνσταντίνο Χουρδάκη, ειδικό λειτουργικό 
επιστήμονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικών καταλλη-
λότητας για τα εργαστήρια μαγνητικών τομογράφων, 
σύμφωνα με την παρ. 4ι του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

2. Η σύνταξη και έκδοση εκθέσεων επιθεώρησης ερ-
γαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εργαστηρίων 
μαγνητικών τομογράφων και κάθε είδους πυρηνικής 
εγκατάστασης ή εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενερ-
γών αποβλήτων, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 4α 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, και εκθέσεων αξιολό-
γησης ασφάλειας κάθε είδους πυρηνικής εγκατάστασης 
ή εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, 
σύμφωνα με τα εδάφια γ και δ της παρ. 4ιη του άρθρου 
43 του ν. 4310/2014.
Β. Στον Χρήστο Παφίλη, ειδικό τεχνικό επιστήμονα, 

μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της σύνταξης και έκδο-

σης εκθέσεων επιθεώρησης εργαστηρίων ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών για τα εργαστήρια ιατρικών εφαρμογών 
ακτινολογίας και κτηνιατρικής, σύμφωνα με την παρ. 4ι 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 4α
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών 
και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡ-
ΣΥΕ) της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η σύνταξη και έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιη-
τικών ατομικής δοσιμέτρησης, σύμφωνα με το εδάφιο α 
της παρ. 4ιη του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

2. Η έκδοση τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης περιβαλ-
λοντικών ραδιολογικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το 
εδάφιο γ της παρ. 4ιη του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 5
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του 
προσωπικού του Τμήματος Δοσιμετρίας 
και Βαθμονομήσεων (ΤΔΒ) της ΕΕΑΕ

Α. Στην Αργυρώ Μποζιάρη, ειδική λειτουργική επι-
στήμονα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα α) σύνταξης 
και έκδοσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης οργάνων 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών και β) σύνταξης και έκδοσης 
οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο παροχής υπηρε-
σιών βαθμονόμησης, σύμφωνα με το εδάφιο α  της παρ, 
4ιη του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
Β. Στον Παναγιώτη Ασκούνη, υπάλληλο του κλάδου 

ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων/Φυσικών, μεταβιβά-
ζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και έκδοσης οικονομικών 
προσφορών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ατομικής 
δοσιμέτρησης σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 4ιη του 
άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη 
του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας 
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον Κωνσταντίνο Ποτηριάδη, ειδικό λειτουργικό 
επιστήμονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η σύνταξη και έκδοσης πιστοποιητικών: α) Μετρήσε-
ων ραδιενέργειας και β) παλαιών μετάλλων, σύμφωνα με 
το εδάφιο δ της παρ. 4ιη του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

2. Η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης περι-
βαλλοντικών ραδιολογικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το 
εδάφιο γ της παρ. 4ιη του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
Β. Στην Κωνσταντίνα Κεχαγιά, ειδικό λειτουργικό επι-

στήμονα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της σύνταξης 
και έκδοσης των υπό το στοιχείο α) πιστοποιητικών 
μετρήσεων ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό της παρα-
γράφου Α.1.
Γ. Στον Κωνσταντίνο Καρφόπουλο, ειδικό λειτουργικό 

επιστήμονα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της σύντα-
ξης και έκδοσης των υπό το στοιχείο α) πιστοποιητικών 
μετρήσεων ραδιενέργειας γ-ακτινοβολίας της παραγρά-
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φου Α.1 και υπό το στοιχείο β) πιστοποιητικών παλαιών 
μετάλλων της παραγράφου Α.1.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του 
προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος 
Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΑΤΟΑΔ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΤΟΑΔ) της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζο-
νται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Όλες οι αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται 
στις παρ. 1Β και 1Γ της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 
ΕΕΑΕ/1/829/21.12.1988 (Β’  924). Εξαιρείται η τέταρτη 
κατά σειρά αρμοδιότητα της παρ. 1Β, που αναφέρεται 
στις άδειες των τακτικών υπαλλήλων και του προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Η έκδοση των δελτίων κίνησης των, κατά το εδάφιο 
γ της παρ. 4κα του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, υπηρε-
σιακών οχημάτων.

Άρθρο 8
Στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων μετα-

βιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των κανονικών, 
φοιτητικών, αναρρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων 
από τη νομοθεσία αδειών των τακτικών υπαλλήλων, κα-
θώς και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, της οικείας οργανικής μονάδας.

Άρθρο 9
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος προϊσταμένου, 

τα έγγραφα αρμοδιότητάς του θα συντάσσονται, εκδί-
δονται και υπογράφονται από τον αναπληρωτή προϊ-
στάμενο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αγ. Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

Ι

    Αριθμ. 7415 (3)
Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Medical 
Engineering and Informatics (Ιατρική Μηχανική 
και Πληροφορική)» του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό-
τηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 140), το π.δ. 
74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 31-37, 43-45 
και 85, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 141).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

6. Τις υπό στοιχεία α) 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουρ-
γικές αποφάσεις «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22- 11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, 
διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
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του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με αριθμό περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών 
ετών, ήτοι έως 31-8-2023.

11. Τις Πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με υπ’ αρ.: 
α) 2261/7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με 
αριθμό 2705/8-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί 
συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και β) 22103/
5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 
(ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (συνεδρίαση με αριθμό 26/29-3-2022) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του αγ-
γλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Medical Engineering and Informatics (Ιατρική 
Μηχανική και Πληροφορική)».

13. Την υπ΄αρ. 80581/23-6-2022 θετική εισήγηση με 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συ-
νεδρίαση με αριθμό 32/27-5-2022).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023 του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Medical Engineering 
and Informatics (Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική)» 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Medical Engineering 
and Informatics (Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική)», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το παρόν Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώ-
σης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποί-
ηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πο-
λιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην 
κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να 
συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές 
συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές 
ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικει-
μένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήμα-
τος και τεχνολογιών υγείας καθώς και στην παραγωγή 

και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογικών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επι-
στημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα.
Το αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευ-

ση επιστημόνων που προέρχονται από διάφορες επιστη-
μονικές περιοχές στην Ιατρική Μηχανική και Πληροφορι-
κή, ένα σύγχρονο τομέα της Ιατρικής, ο οποίος προέκυψε 
από την ανάπτυξη της Μηχανικής, της Πληροφορικής και 
των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους 
στην Ιατρική. Οι απόφοιτοι/-ες του Π.Μ.Σ. θα μπορούν 
να απασχοληθούν σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο 
αντικείμενο της Ιατρικής Μηχανικής και Πληροφορικής.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επιλογή αρίστων αποφοί-

των από συναφείς Σχολές και η εκπαίδευση τους στην 
Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική, καθώς και η κα-
τεύθυνση της έρευνάς τους σε εφαρμογές που αφομοι-
ώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία 
αιχμής στην ηλεκτρονική υγεία, όπως υπολογιστική 
ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων, βιοσημάτων και βι-
οεικόνων και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονου 
ενδιαφέροντος τομείς, όπως η διαχείριση της ιατρικής 
πληροφορίας, ολοκληρωμένων πληροφορικών συστη-
μάτων διασυνδεδεμένης υγείας, η μεταφραστική ιατρι-
κή και εξοικείωσή τους σε ιατρικά τεχνολογικά πρότυπα 
για κλινική εφαρμογή. Επιδιώκεται η παροχή γνώσης 
βασικών επιστημών υγείας σε μηχανικούς και επιστή-
μονες συναφών γνωστικών αντικειμένων καθώς και η 
παροχή γνώσης μηχανικής και τεχνολογιών σε ιατρούς 
και επιστήμονες υγείας με στόχο τη δημιουργία κοινής 
γλώσσας επικοινωνίας.
Οι επιστήμονες αυτοί/-ές αναμένεται ότι θα συνδυ-

άσουν καλύτερα τις προηγούμενες εμπειρίες τους με 
γνώση τεχνολογίας στην εφαρμοσμένη ιατρική πράξη, 
αναβαθμίζοντας έτσι ποιοτικά το επίπεδο των παρεχό-
μενων υπηρεσιών υγείας. Το πλεονέκτημα του Π.Μ.Σ. 
εντοπίζεται στην ενσωμάτωσή του στο Τμήμα Ιατρικής 
επιτρέποντας συνέργεια με τις κλινικές και τα εργαστή-
ρια για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με εφαρ-
μοσμένη κατεύθυνση.
Ένας ακόμα βασικός σκοπός είναι η προώθηση ενός 

πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και συνέργει-
ας ανάμεσα σε ομάδες από την ιατρική, την βιολογία, 
την πληροφορική, τις επιστήμες μηχανικών για την με-
γαλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ερευνητικών και 
εφαρμοσμένων προκλήσεων στον τομέα των παροχών 
υπηρεσιών υγείας και της βασικής και κλινικής έρευνας 
και ανάπτυξης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Medical Engineering 
and Informatics (Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/-ές για την παρακολούθηση του αγγλόφωνου 
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Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Medical 
Engineering and Informatics (Ιατρική Μηχανική και 
Πληροφορική)» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.: 
Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής Σχολών Θετικών 
Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών 
Υγείας, Τμημάτων Ιατρικής και γενικότερα Τμημάτων Πα-
νεπιστημίων με πτυχία με συναφές γνωστικό αντικείμενο 
προς το πεδίο ειδίκευσης του Π.Μ.Σ.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία με συναφές γνω-
στικό αντικείμενο προς το πεδίο ειδίκευσης του Π.Μ.Σ.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 

σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80). Η 
Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης είναι αρμό-
δια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, των οποίων ο 
τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου δεν έχει αναγνωρι-
στεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής.

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να εγ-
γραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος 
ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήμα- τα του Α.Π.Θ., το 
οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστον σ’ ένα ακαδημαϊκό έτος 
[δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα] συμπεριλαμβανομένης 
και της θερινής περιόδου για την εκπόνηση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής 
του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής 
εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος καθώς και η εκπόνηση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο συνολικός φόρτος 
αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) ECTS.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) τη διεξα-

γωγή υποχρεωτικών μαθημάτων στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο 
σπουδών που αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) 
ECTS, β) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων και την 
έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο 
δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν συ-
νολικά σε τριάντα (30) ECTS και γ) την ολοκλήρωση της 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
με το τέλος της θερινής περιόδου την 31η Αυγούστου, 
δηλαδή με τη συμπλήρωση ενός (1) πλήρους ακαδη-
μαϊκού έτους που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ECTS.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. καθώς και ως 
γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ορίζεται η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες ετησίως, με δυνατότητα περιορισμού του 
αριθμού αυτού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων 
και τη δυνατότητα του Προγράμματος. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας με τον/την τελευταίο/-α εισακτέο/-έα, γίνεται 
εισαγωγή των ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 

κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από 
τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 3112/
6-7-2022) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος Ιατρικής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
του Τμήματος Ιατρικής.

IV. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Ιατρικής.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 

Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή να προσκαλέσει μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών/- τριών από ερευνητι-
κά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Επιπλέον η Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής με απόφασή της, έχοντας υπόψη 
την εισήγηση του/της Διευθυντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπο-
ρεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/-ες επι- 
στήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας 
ή ερευνητή/-τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευ-
μένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντι-
κείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση 
η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-

ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη 
κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ια-
τρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026 - 2027.

Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης

Για την λειτουργία του αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. «Medical 
Engineering and Informatics (Ιατρική Μηχανική και 

Πληροφορική)» προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία 
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00€) ανά φοιτητή/-τρια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02051890610220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ.Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 

είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


