
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., 
καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανά-
δειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ. Α.

2 Αναπλήρωση Προέδρου στο Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών.

3 Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα 
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.

4 Έγκριση Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανόργανη Βι-
ολογική Χημεία», του Τμήματος Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 488/07-10-2016 από-
φαση της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3260/ 
11.10.2016 (τεύχος Β).

6 Διόρθωση σφάλματος στην 486/07-10-2016 από-
φαση της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3260/ 
11.10.2016 (τεύχος Β).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404 (1)
  Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., 
καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανά-
δειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ. Α.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοι-

νωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συντα-
ξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδή-
ματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 85).

β) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-

πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

γ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α 116).

δ) Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/87-10-2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. 
γιατί, οι Συμβουλευτικές Επιτροπές λειτουργούν εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύ-
πτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλ-
λεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη 
τους, αποφασίζουμε:

Συγκροτούνται στον Ε.Φ.Κ.Α., Συμβουλευτικές Επιτρο-
πές (ΣΕ) σε εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν.4387/2016, 
ως εξής:

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Ιδιωτικού Το-
μέα αποτελούμενη από:

α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που 
προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους.

β. Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτεί-
νονται από το ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ και τον ΣΕΤΕ, με 
τους αναπληρωτές τους.

γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγο-
ρίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Δημοσίου Το-

μέα αποτελούμενη από:
α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προ-

τείνονται από την ΑΔΕΔΥ, με τους αναπληρωτέςτους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προ-

τείνονται από την ΠΟΕ ΟΤΑ, με τους αναπληρωτέςτους
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προ-

τείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κλήρου Ελλάδος(ΙΣΚΕ), 
με την αναπληρωτή του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕκατηγο-
ρίας με Αλ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.
3. Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμά-

των Ασφαλείας, αποτελούμενη από:
α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που 

προτείνονται από τις Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟ-
ΕΥΠΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγο-
ρίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.
4. Συμβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών αποτελούμενη 

από:
α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που 

προτείνονται από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, Πανελλήνια Ένωση 
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση 
Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Αρ-
χιθαλαμηπόλων - θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, 
Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής 
Εμπορικού Ναυτικού (Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ), Πανελλήνια Επαγ-
γελματική Ένωση Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού (Ο ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ), με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται 
από τις Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Ένωση Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και Σύνδεσμο Επιχειρήσε-
ων Επιβατηγού Ναυτιλίας με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ 
κατηγορίας με Αλ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπλη-
ρωτή του.

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.
5. Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργα-

ζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούμενη 
από:

α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που 
προτείνονται από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, Ένωση Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
και Ευβοίας, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 
Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, Ένωση Προσωπικού 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Προσωπικού 
Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης, Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και MME, Ομο-
σπονδία Εφημεριδοπωλών Ελλάδας, Ένωση Εφημερι-
δοπωλών Αθηνών, Ένωση Εφημεριδοπωλών Πειραιά, 

Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, 
Ένωση Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθη-
νών, Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας 
Χάρτου, Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων, Μισθωτών 
Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, 
Ένωση Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύ-
που, Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδος, Ένωση 
Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, Ένωση Συντακτών Περιοδικού 
και Ηλεκτρονικού Τύπου με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνε-
ται από τις Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων 
Αθηνών, Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών 
Εφημερίδων, Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Πε-
ριοδικού Τύπου, Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών 
Εφημερίδων, Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου 
και Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμ-
βέλειας με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ 
κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπλη-
ρωτή του. 

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.
6. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του Ε.Φ.Κ.Α., 

αποτελούμενη από:
α. Έναν (1) εκπρόσωπο, που προτείνεται από το TEE, 

με τον αναπληρωτή του.
β. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Σ ΑΤΕ, 

την ΠΕΣΕΔΕ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και την ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Πανελ-
λήνιο Ιατρικό Σύλλογο με τον αναπληρωτή του.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελλη-
νική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον Πανελλήνιο Φαρμα-
κευτικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων 
με τον αναπληρωτή τους.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο των Δικηγόρων, που προτεί-
νεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο, που προτείνεται από τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 
και από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλά-
δος με τον αναπληρωτή του.

ζ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ 
κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπλη-
ρωτή του.

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α, γ 
και ε μέλη.

7. Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματι-
ών αποτελούμενη από:

α. Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτεί-
νονται από τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΑΕ, τον Πανελλή-
νιο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών 
Χρηστών Λιμένων και την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών 
Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους
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β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ 
κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπλη-
ρωτή του.

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.
8. Συμβουλευτική Επιτροπή Αγροτών αποτελούμενη 

από:
α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που 

προτείνονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ με τους αναπληρωτές 
τους.

β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ 
κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπλη-
ρωτή του.

Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.
9. Στις συνεδριάσεις των Σ.Ε. μετέχουν ανάλογα με τη 

φύση του συζητούμενου θέματος, ως μέλη χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων 
και Διευθύνσεων του Ε.Φ.Κ.Α..

10. Οι εκπρόσωποι - μέλη των Συμβουλευτικών Επι-
τροπών με τους αναπληρωτές τους επιλέγονται από τον 
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο 
αριθμό εκπροσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται εντός προ-
θεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα 
ζητηθούν.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των σχετικών 
προτάσεων, ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβαίνει στο ορισμό 
των εκπροσώπων κατά την κρίση του, από τα οικεία 
Ν.Π.Δ.Δ. και τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
ασφαλισμένων και των εργοδοτών. Επίσης σε περίπτωση 
που οποιαδήποτε από τις ανωτέρω οργανώσεις λυθεί, 
τεθεί υπό εκκαθάριση ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, 
ο Υπουργός καλεί την κατά την κρίση του, αντίστοιχη 
οργάνωση ασφαλισμένων ή εργοδοτών να ορίσει εκ-
προσώπους.

11.0 Πρόεδρος, και τα μέλη των Σ.Ε. με τους αναπλη-
ρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 
τετραετή θητεία. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του 
Προέδρου και των μελών των Επιτροπών, αυτή παρα-
τείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι 
όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

12. Χρέη εισηγητού ασκούν ανάλογα με τη φύση του 
συζητούμενου θέματος, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Γενι-
κών Δ/νσεων και Διευθύνσεων του Ε.Φ.Κ.Α., ο Πρόεδρος 
της Σ.Ε. ή μέλος αυτής, εφόσον οριστεί από τη Σ.Ε. ή τον 
Πρόεδρο αυτής.

13. Χρέη γραμματέα εκάστης Σ.Ε. εκτελεί υπάλληλος 
του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του 
με πράξη του Προέδρου της Σ.Ε. και έγκριση από το Δι-
οικητή του Ε.Φ.Κ. Α.

Ο γραμματέας της Σ.Ε. επιλαμβάνεται της τήρησης 
των πρακτικών, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή 
του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτής.

14. Μέλος της Σ.Ε., που απουσιάζει επί τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από 
τη Σ.Ε. αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
μετά από πρόταση της ΣΕ..

15. Για τη λειτουργία των Σ.Ε. έχουν εφαρμογή οι δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

16. Οι συμβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν στην 
έδρα του Ε.Φ.Κ.Α., ή όπου αλλού οριστεί με απόφαση 
του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α..

17. Αρμοδιότητες των συμβουλευτικών επιτροπών 
είναι:

α. Η συνδρομή προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της 
δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λει-
τουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..

β. Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για 
όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιου-
σίας του Ε.Φ.Κ. Α. και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα 
και τις παροχές του Φορέα.

γ. Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το 
Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανι-
σμού του Ε.Φ.Κ.Α..

δ. Η ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο 
Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..

18. Η διαδικασία ανάδειξης των δύο εκπροσώπων των 
ασφαλισμένων με τους αναπληρωτές τους στο ΔΣ του 
Ε.Φ.Κ.Α. ορίζεται ως εξής:

Εντός 10 ημερών από τη συγκρότηση των Σ.Ε. ο 
Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης απευθύνει πρόσκληση προς αυτές για 
την υπόδειξη δύο εκπροσώπων τους με τους αναπληρω-
τές τους οι οποίοι θα ορισθούν μέλη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..

Οι υπό στοιχεία 1,2 και 6 Συμβουλευτικές Επιτροπές 
επιλέγουν και προτείνουν δύο (2) μέλη τους με τους ανα-
πληρωτές τους ενώ οι λοιπές Επιτροπές αντιστοίχως ένα 
(1) μέλος με τον αναπληρωτή αυτού.

Ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. καλεί τους Προέδρους των 
ΣΕ., οι οποίοι εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία από τον 
πίνακα προτεινομένων από κάθε Σ.Ε. δύο τακτικά και 
δύο αναπληρωματικά μέλη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται στον 
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, ο οποίος προβαίνει στο ορισμό των 
δύο (2) μελών του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. μετά των αναπληρω-
τών τους. Σε περίπτωση που εντός μηνός από τη συ-
γκρότηση των Σ.Ε. Δεν έχει υποβληθεί στον Υπουργό 
το αποτέλεσμα της ανάδειξης, ο Υπουργός επιλέγει κατά 
την κρίση τα δύο (2) μέλη του ΔΣ, με τους αναπληρωτές 
τους, από τους οκτώ (8) Προέδρους των ΣΕ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17/10/2016 

Ο Υφυπουργός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 1788 (2)
Αναπλήρωση Προέδρου στο Τμήμα Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ. αριθμ. 23844 διαπιστωτική πράξη του Πρύ-

τανη περί εκλογής Προέδρου στο Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών έως 
τις 31-8-2017 (ΦΕΚ 3781/5-7-16 τ.Υ.Ο.Δ.Δ),

2. Τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 10 Ν.4009 (ΦΕΚ 
195/6-9-2011 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4327/ 
2015 (ΦΕΚ 50/14-5-2015 τ.Α)

4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 της πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8-10-2015 τ.Α),

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει 

τον Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας/αναπληρωτή του 
Τμήματος Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Σχολής Καλών Τεχνών Χαράλαμπο Σαββόπουλο του 
Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΕ 648928 ως αναπληρωτή του, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, έως τις 31-8-2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 16 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 125 (3)
Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα 

Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθμ. 23850/4-7-2016 διαπιστωτική πράξη 

του Πρύτανη περί εκλογής Προέδρου στο Τμήμα Κινημα-
τογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών έως τις 31-8-2018 
(ΦΕΚ 365/12-7-16 τ.Υ.Ο.Δ.Δ),

2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4009 
(ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει,

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015,
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 της πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/8-10-2015 τ.Α),
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4386/ 

11-5-2016 τ.Α)
6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα-

πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει:

Τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Κινηματο-
γράφου της Σχολής Καλών Τεχνών Περικλή Χούρσο-
γλου του Ιορδάνη, με ΑΔΤ: Χ 540406 ως αναπληρωτή 
της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, έως τις 
31-8-2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2016

Η Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 1989 (4)
Έγκριση Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανόρ-

γανη Βιολογική Χημεία», του Τμήματος Χημείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄181).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) και ιδίως 

το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.Α, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 και 6 
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄), και του άρθρου 34 του Ν.4301/2014, όπως 
ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

7. Την υπουργική απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μο-
νάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Το Π.δ. υπ’ αρ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/5-6-2013, τ.Α) που 
αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

9. Την απόφαση της υπ' αρ. 901 α/13-2-2015 Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και την απόφαση της 
υπ’ αριθμ. 923α/29-1-2016 που αφορούσε στην επικαι-
ροποίηση των αποφάσεων των άλλων Πανεπιστημίων.

10. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/8-4-2016 Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

11. Τις αποφάσεις των υπ΄αριθμ. 53/5-3-2015 και 
92/24-6-2016 Συνελεύσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύν-
θεσης του Παν/μίου Πατρών.

12. Την από 10-2-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

13. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 337/21-5-2015 Συνέ-
λευσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παν/ μίου 
Κρήτης.

14. Την από 14-1-2015 απόφαση του Συμβουλίου του 
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

15. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 26/2015/2-12-2015 
Συνέλευσης της Συγκλήτου του Παν/μίου Κύπρου.

16. Την από 28-4-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

17. Την απόφαση της από 2-7-2015 Συνέλευσης της 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

18. Την απόφαση της συν. αριθμ. 280/9-7-2015 Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

19. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 1723/23-7-2015 Συνέ-
λευσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Αριστοτε-
λείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

20. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συνεδρία υπ’ αριθμ. 
1032/41/22-9-2016.

21. Τα Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας που υπεγρά-
φησαν μεταξύ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων και των Τμημάτων των Συνεργαζόμενων 
Πανεπιστημίων.

22. Το υπ’ αριθμ. 1609/2-11-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε την έγκριση του Δι-ιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμή-
ματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο: 
«Ανόργανη Βιολογική Χημεία», από το ακαδημαϊκό έτος 
2016-2017, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χη-
μείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Χημείας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, θα λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-2017 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανόργανη Βιολο-
γική Χημεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με σκοπό την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών τα 
μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται στα ελληνικά ή/και 
στα αγγλικά.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός 

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη μεταπτυχι-
ακών σπουδών και έρευνας υψηλής στάθμης στο πεδίο 
αιχμής της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας. Η Ανόργανη 
Βιολογική Χημεία ασχολείται με τη μελέτη του ρόλου 
που διαδραματίζουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα (ιχνο-
στοιχεία) και λοιπά ανόργανα στοιχεία στα βιολογικά 
συστήματα και στη ζωή. Έχει εφαρμογές, όπως είναι: η 
ανάπτυξη ανόργανων φαρμάκων με βάση το μέταλλο, ο 
ρόλος των βαρέων μετάλλων στη ρύπανση του περιβάλ-
λοντος, η διευκρίνιση του τρόπου λειτουργίας μεταλλο-
ενζύμων, η ανάπτυξη βιοκαταλυτών και η βιοκατάλυση, 
η ανάπτυξη διαγνωστικών ουσιών για την έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου και άλλων ασθενειών κ.ά. Η επιτυχία 
των σκοπών του έργου στηρίζεται: α) στις συντονισμέ-
νες προσπάθειες διδασκαλίας και έρευνας των ειδικών 
στο αντικείμενο μελών ΔΕΠ όλων των συμμετεχόντων 
τμημάτων, β) στην προσέλκυση αριστούχων φοιτητών 
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και γ) στη δημι-
ουργία της κατάλληλης εργαστηριακής και ερευνητικής 
υποδομής και παράδοσης στην Ελλάδα, με αντικείμενο 
αιχμής την Ανόργανη Βιολογική Χημεία. Ειδικότερα, με 
τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, Χημείας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Χημείας Πανε-
πιστημίου Κρήτης και Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου 
επιδιώκεται: 1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημο-
νικού δυναμικού των Τμημάτων που εξειδικεύεται στη 
διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.

Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμη-
μάτων και των Σχολών που συμπράττουν καθώς και των 
Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που συνερ-
γάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.

Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών 
περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη 
χρησιμοποίηση τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνι-
κής Οικονομίας όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και 
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ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (π.χ. Εργα-
στήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά Κέντρα, 
κλπ), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Φαρμακευτική 
και Χημική Βιομηχανία, κ.λπ.

Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ από ανεξάρτητο φορέα 
αξιολόγησης και η αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο.

Η συνέχιση της εκτεταμένης εμπειρίας που αποκτή-
θηκε ήδη από την υπερ-δεκαετή λειτουργία του ΔΠΜΣ 
της Βιοανόργανης Χημείας που υπήρξε πρόδρομος του 
παρόντος προγράμματος. Το τελευταίο θα πρέπει να θε-
ωρηθεί ως ο φυσικός συνεχιστής του ΔΠΜΣ «Βιοανόρ-
γανη Χημεία».

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ανόργανη Βιολογική Χημεία».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Χημείας, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνο-
λογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών 
Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων 
της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε το σύνολο των Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα 
και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην 
εργαστηριακή έρευνα. Τα μαθήματα, η διδακτική και 
ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι 
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως 
ακολούθως:

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 4 θεωρητικά 
μαθήματα και 1 εργαστηριακό μάθημα του Α΄ Εξαμήνου 
σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευ-
νητικές δραστηριότητες του Β΄ Εξαμήνου σπουδών. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων στα 2 πρώτα εξάμηνα 
είναι εξήντα (60) ECTS. Κάθε μάθημα πιστώνεται με πέντε 
(5) ECTS και κάθε εργαστηριακό μάθημα με δέκα (10) 
ECTS. H εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγμα-
τοποιείται στο Γ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 
30 ECTS. Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστήρια 
κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο 
Α/Α Προσφερόμενα μαθήματα  ECTS
1 Βιοανόργανη Χημεία    5
2 Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές 
και βιοχημικές μέθοδοι    
στη Βιοανόργανη Χημεία.  5
3 Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης  5 
4. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-
Μοριακής Βιολογίας    5
Εργαστηριακό Μάθημα (10 ECTS) 
1 Εργαστήριο φασματοσκοπικών 
και φυσικοχημικών τεχνικών.  10
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 
Α΄ Εξαμήνου    30
Β΄ Εξάμηνο 
Α/Α     ECTS
1 Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα 10
2 Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων 
και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά 
με το ερευνητικό πεδίο 
της διπλωματικής εργασίας  5
3 Έναρξη της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης. 15
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 
Β΄εξαμήνου    30
Γ Εξάμηνο
Α/Α     ECTS
Συνέχιση και Ολοκλήρωση της Διπλωματικής 
Εργασίας-Συγγραφή-Παρουσίαση
της Διπλωματικής Εργασίας  30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 
Γ΄ εξαμήνου    30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ' ανώτατο όριο.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν 
μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Χημείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Χημείας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Χημείας 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου 
και Χημικών Μηχανικών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του 
ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημε-
δαπής. Επίσης, στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Προγράμματος:
(α) Αίθουσες διδασκαλίας. Θα χρησιμοποιηθούν αί-

θουσες διδασκαλίας των συμμετεχόντων Τμημάτων 
Χημείας.
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(β) Εργαστήρια. Θα χρησιμοποιηθούν τα φοιτητικά και 
ερευνητικά εργαστήρια των συμμετεχόντων Τμημάτων 
Χημείας.

(γ) Οργανολογία. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπάρχει 
και λειτουργεί το «Δίκτυο Οριζοντίων Εργαστηριακών 
Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 
Αυτό περιλαμβάνει σήμερα μονάδες, πολλές από τις 
οποίες στεγάζονται στους χώρους των Τμημάτων. Από 
αυτές, οι άμεσα σχετιζόμενες με το Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

1. Μονάδα Φασματοσκοπίας Μάζας
2. Μονάδα Ακτινών Χ
3. Κέντρο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4. Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
5. Μονάδες Προηγμένης Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
6. Μονάδα Θερμικών Μετρήσεων Υλικών
7. Μονάδα χρωματογραφίας
8. Όργανα των Τμημάτων που συμμετέχουν
9. Ειδικότερα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής του 

Προγράμματος προσδιορίζονται από το Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας

Άρθρο 10 
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. προγράμ-
ματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 4.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δα-
πανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπανών Ετήσιο κόστος(€)

Αντιδραστήρια - 
Αναλώσιμα εργαστηρίου

4500

Γενικό Σύνολο 4500

Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι από, 
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, κ.τ.λ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στη παρούσα απόφαση 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 7 Οκτωβρίου 2016 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

     Στην υπ’ αρ. 488/07-10-2016 περί χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3260/11.10.2016 (τεύχος Β) στη 
σελίδα 33766 στην Β΄ στήλη, στον 30 στίχο και 46 στίχο 
εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «... .99799547....» 
στο ορθό «....997994547....»

  (Από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής)

Ι

(6)

      Στην υπ΄ αρ. 486/07-10-2016 περί χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβο-
ηθούμενης Αναπαραγωγής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3260/11.10.2016 (τεύχος Β) στη σελίδα 33767 
στην Α΄ στήλη, στον 29 στίχο και 45 στίχο εκ των άνω 
διορθώνεται το εσφαλμένο «....99799547....» στο ορθό 
«....997994547....»

 (Από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) 
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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