
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/14130/2623/
50028/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην 
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 
«WORLD GAZ CORPORATION S.A.» με έδρα στον 
Παναμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/
1967.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 133021/6087/50197/
14-12-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί-
ου στην Ελλάδα της εταιρείας «ELVICTOR CREW 
MANAGEMENT LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

3 Ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο “Master Course in Islands and 
Sustainability”-ISLANDS στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Erasmus+: Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees (EMJoint Master Degree) του 
Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου (Panepistimio Aigaiou, UAEGEAN) με Τμήματα 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων ήτοι 
των Πανεπιστημίων: University of Groningen 
(RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN, RUG)- Ολλαν-
δία, University of Las Palmas de Gran Canaria  - 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
ULPGC)  - Ισπανία και University of Iceland- 
(Haskoli Islands, ICELAND)- Ισλανδία.

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών 
Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ. 24108/
20210000848/12-10-2021 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε σε πε-
ρίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5221).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 62639 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/14130/2623/

50028/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οι-

κονομίας και Οικονομικών που αφορά στην εγκα-

τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 

«WORLD GAZ CORPORATION S.A.» με έδρα στον 

Παναμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 

αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132), 
και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’  133) 
και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 109 αυτού σε συνδυασμό 
με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967 και το γεγονός, ότι έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή.

3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπό στοιχεία Υ35/22-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 4405).

7. Την υπό στοιχεία ΙΕ/4487/466/08-02-2006 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως 
για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών 
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’)» (Β’ 152), η οποία ίσχυε 
κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος της εταιρείας 
«WORLD GAZ CORPORATION S.A.».

8. Την υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθο-
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ρισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης υπαγω-
γής αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις 
του α.ν. 89/1967» (Β’ 6394), με την οποία καταργήθηκε 
και αντικαταστάθηκε η αμέσως ανωτέρω απόφαση.

9. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδί-
κευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικα-
σίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του 
α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 
εμποροβιομηχανικών εταιρειών», σε περίπτωση παράβα-
σης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις 
διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 5397/19-01-2022 (Β’ 162) απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

10. Την υπό στοιχεία ΙΕ/14130/2623/50028/23-06-2006 
(ΤΑΠΣ 148/2006, Β’ 2038/2011 και Β’ 256/2017) απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα 
της εταιρείας «WORLD GAZ CORPORATION S.A.» με έδρα 
στον Παναμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

11. Το υπ’  αρ. οικ. 32146/770/17-03-2021 (Κωδ. 
Ενεργ. ΠΣΚΕ 3789119) και 130544/01-12-2021 (ΣΥΜΠΛ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κωδ. Μην. ΠΣΚΕ 6404) αίτημα της εταιρείας 
«WORLD GAZ CORPORATION S.A.», για τροποποίηση της 
απόφασης εγκατάστασης με επανακαθορισμό του περι-
θωρίου κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας.

12. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967, η οποία συνεδρίασε στις 02-06-2022 (Συνε-
δρίαση 86η) για την πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους 
της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΙΕ/14130/

2623/50028/23-06-2006 (ΤΑΠΣ 148/2006, Β’ 2038/2011 
και Β’ 256/2017) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως:

«4. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξό-
δων και αποσβέσεων της εταιρείας πλην του φόρου ει-
σοδήματος, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων της (μέθοδος cost plus), σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, ορίζεται σε 
έξι και οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (6,08%) με έναρξη 
ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Το ποσοστό κέρδους του πρώτου εδαφίου επανεξε-
τάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποι-
ούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς ή τα στοιχεία 
δραστηριότητας της εταιρείας.

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πε-
νταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περι-
θωρίου κέρδους που ορίζεται στην παρούσα απόφαση ή 
τροποποίησή της ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από 
την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα επανακαθο-
ρισμού αυτού, με τη μελέτη τεκμηρίωσης, που προβλέ-
πεται στην υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 (Β’ 6394) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων».

2. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρού-
σας απόφασης, η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)] και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολο-
γίας) τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της απόφασης εγκατάστασης 
του γραφείου της, όπως τροποποιείται με την παρούσα.

3. Οι λοιποί όροι της τροποποιούμενης απόφασης πα-
ραμένουν ως έχουν.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Ι

Αριθμ. 62638 (2)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133021/6087/50197/

14-12-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανά-

πτυξης που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί-

ου στην Ελλάδα της εταιρείας «ELVICTOR CREW 

MANAGEMENT LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 

αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132), 
και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’  133) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 109 αυτού 
σε συνδυασμό με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 
του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 και το γεγονός, ότι έχει 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται στη 
διάταξη αυτή.

3. Το π.δ 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπό στοιχεία Υ35/22-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 4405).

7. Την υπό στοιχεία ΙΕ/4487/466/08-02-2006 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως 
για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών 
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’)» (Β’ 152), η οποία ίσχυε 
κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος της εταιρείας 
«ELVICTOR CREW MANAGEMENT LIMITED».
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8. Την υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθο-
ρισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης υπαγω-
γής αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις 
του α.ν. 89/1967» (Β’ 6394), με την οποία καταργήθηκε 
και αντικαταστάθηκε η αμέσως ανωτέρω απόφαση.

9. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδί-
κευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικα-
σίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του 
α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 
εμποροβιομηχανικών εταιρειών», σε περίπτωση παράβα-
σης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις 
διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 5397/19-01-2022 (Β’ 162) απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

10. Την υπ’ αρ. 133021/6087/50197/14-12-2016 (Β’ 4156) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η εγκα-
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «ELVICTOR 
CREW MANAGEMENT LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

11. Το υπ’ αρ. οικ. 10603/380/28-01-2021 (Κωδ. Ενεργ. 
ΠΣΚΕ 4367913) 104318/24-09-2021 (ΣΥΜΠΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κωδ. Μην. ΠΣΚΕ 6372) και 107090/01-10-2021 (ΣΥΜΠΛ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κωδ. Μην. ΠΣΚΕ 6484) αίτημα της εταιρείας 
«ELVICTOR CREW MANAGEMENT LIMITED» για τροποποί-
ηση της απόφασης εγκατάστασης με επανακαθορισμό 
του περιθωρίου κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας 
και προσθήκη παρεχόμενης υπηρεσίας.

12. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του α.ν. 
89/1967, η οποία συνεδρίασε στις 02-06-2022 (Συνεδρί-
αση 86η) για την πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους 
της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η υπ’ αρ. 133021/6087/50197/14-12-2016 (Β’ 4156) 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το γραφείο στην Ελλάδα ασχολείται αποκλειστικά 

με την παροχή υπηρεσιών κεντρικής λογιστικής υποστή-
ριξης και συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τα κεντρικά 
της εταιρείας στην Κύπρο».

β) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 

και αποσβέσεων της εταιρείας πλην του φόρου εισο-
δήματος, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων της (μέθοδος cost plus), σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, ορίζεται 
σε επτά τοις εκατό (7,00%) με έναρξη ισχύος από την 1η 
Ιανουαρίου 2022.

2. Το ποσοστό κέρδους της παρ. 1 επανεξετάζεται 
ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται 
σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς ή τα στοιχεία δρα-
στηριότητας της εταιρείας.

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πε-
νταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περι-

θωρίου κέρδους που ορίζεται στην παρούσα απόφαση ή 
τροποποίησή της ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από 
την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα επανακαθο-
ρισμού αυτού, με τη μελέτη τεκμηρίωσης, που προβλέ-
πεται στην υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 (Β’ 6394) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων».

2. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης, η εταιρεία «ELVICTOR CREW 
MANAGEMENT LIMITED» οφείλει να προβεί στη σχετική 
Δήλωση Μεταβολής Εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και 
να προσκομίσει την αντίστοιχη βεβαίωση στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων (ΑΞΕ)] και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογί-
ας). Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας η εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες νέα 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις της απόφασης εγκατάστασης του γρα-
φείου της, όπως τροποποιείται με την παρούσα.

3. Οι λοιποί όροι της τροποποιούμενης απόφασης πα-
ραμένουν ως έχουν.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 14326 (3)
   Ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο “Master Course in Islands and 

Sustainability”-ISLANDS στο πλαίσιο του Προγράμ-

ματος Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees (EMJoint Master Degree) του Τμήματος Γεω-

γραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Panepistimio 

Aigaiou, UAEGEAN) με Τμήματα αναγνωρισμένων 

ως ομοταγών Ιδρυμάτων ήτοι των Πανεπιστημί-

ων: University of Groningen (RIJKSUNIVERSITEIT 

GRONINGEN, RUG)- Ολλανδία, University of Las 

Palmas de Gran Canaria - (Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria, ULPGC) - Ισπανία και University of 

Iceland- (Haskoli Islands, ICELAND)- Ισλανδία.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31).

2. Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 
του π.δ. 160/2008 (Α’ 220) και με τις διατάξεις των άρ-
θρων 13  - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και της παρ. 2 του άρ-
θρου 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
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της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13.03.2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».

6. Την υπ’ αρ. 17710/14.10.2020 απόφαση του Συμ-
βουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΕΕ για 
την πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος, από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του Τμή-
ματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 10/19.01.2022 συνεδρία-
σης Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας με θέμα 2.1.: 
Ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο “Master Course in Islands and Sustainability”-
ISLANDS στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+: 
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJoint Master 
Degree) του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (Panepistimio Aigaiou, UAEGEAN) με Τμήματα 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων ήτοι των Πα-
νεπιστημίων: University of Groningen (RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN, RUG)-Ολλανδία, University of Las Palmas 
de Gran Canaria - (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, ULPGC)  - Ισπανία και University of Iceland- 
(Haskoli Islands, ICELAND)-Ισλανδία.

8. Την προ-έγκριση της χρηματοδότησης (Erasmus+ 
Programme (ERASMUS) Call: ERASMUS-EDU-2021-
PEX-EMJM-MOB Project: 101050349 — ISLANDS GAP 
invitation letter) της πρότασης «Call: ERASMUS-EDU-
2021-PEX-EMJM-MOB (Erasmus Mundus Joint Masters) 
Topic: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB Type 
of Action: ERASMUS- EMJM-UN Proposal number: 
101050349 Proposal acronym: ISLANDS Type of Model 
Grant Agreement: ERASMUS Unit Gran».

9. Τη Συμφωνία Κοινοπραξίας (Consortium Agreement)
μεταξύ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου (Panepistimio Aigaiou, UAEGEAN) και 
των: University of Groningen (RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN, RUG)-Ολλανδία, το University of Las Palmas 
de Gran Canaria - (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, ULPGC) - Ισπανία και το University of Iceland- 
(Haskoli Islands, ICELAND)-Ισλανδία, για την οργάνωση 
και λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+: 
Erasmus Mundus Joint Masters Degree (EMJoint 
Master Degree) με τίτλο “Master Course in Islands and 
Sustainability”- ISLANDS.

10. Την Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία (Αgreement 
on a Double Degree Master programme Islands and 
Sustainability) μεταξύ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (Panepistimio Aigaiou, UAEGEAN) 
και του University of Groningen (RIJKSUNIVERSITEIT 

GRONINGEN, RUG)-Ολλανδία (συντονιστής του Προ-
γράμματος) και το Παράρτημα αυτής.

11. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 22/16.06.2022 της συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 10.5. «Ίδρυση κοινού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
“Master Course in Islands and Sustainability”-ISLANDS 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+: Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees (EMJoint Master Degree) 
του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(Panepistimio Aigaiou, UAEGEAN) με Τμήματα αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων ήτοι των Πανεπι-
στημίων: University of Groningen (RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN, RUG)-Ολλανδία, University of Las Palmas 
de Gran Canaria - (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, ULPGC)  - Ισπανία και University of Iceland- 
(Haskoli Islands, ICELAND)-Ισλανδία».

12. Την υπ’ αρ. 05/14.06.2022 απόφαση έκτακτης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1ο «Ίδρυση κοινού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
“Master Course in Islands and Sustainability”-ISLANDS 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+: Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees (EMJoint Master Degree) 
του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(Panepistimio Aigaiou, UAEGEAN) με Τμήματα αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων ήτοι των Πανεπι-
στημίων: University of Groningen (RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN, RUG)-Ολλανδία, University of Las Palmas 
de Gran Canaria - (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, ULPGC)  - Ισπανία και University of Iceland- 
(Haskoli Islands, ICELAND)-Ισλανδία», σύμφωνα με την 
οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος 
Γεωγραφίας και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο 
για τις περαιτέρω ενέργειες.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

εγκρίνει, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. 10/
19.01.2022/θέμα 2.1 συνεδρίασης Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την 
ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο “Master Course in Islands and Sustainability”-
ISLANDS στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+: 
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJoint 
Master Degree) του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου (Panepistimio Aigaiou, UAEGEAN) 
με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμά-
των ήτοι των Πανεπιστημίων: University of Groningen 
(RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN, RUG)-Ολλανδία (συ-
ντονιστής του Προγράμματος), University of Las Palmas 
de Gran Canaria - (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, ULPGC)  - Ισπανία και University of Iceland- 
(Haskoli Islands, ICELAND)- Ισλανδία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 21 Ιουνίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34293Τεύχος B’ 3478/05.07.2022

Αριθμ. 13620/22/ΓΠ (4)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σο-

βαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας κα Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
υπ’ αρ. 9/16-03-2022 συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 267/15-04-2022 
συνεδρίασή της.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά 
Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόληψη 
και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες 
Υγείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Οι λοιμώξεις αποτελούν μια άμεσα απειλητική για τη 
ζωή του ανθρώπου κατάσταση, που μπορεί να προκλη-
θεί από μια ποικιλία παραγόντων είτε στην κοινότητα 
είτε σε μονάδες υγείας. Οι λοιμώξεις μπορεί να επιφέ-
ρουν σοβαρή ανεπάρκεια σε ένα ή περισσότερα όργανα 
του ανθρωπίνου σώματος και κατά κανόνα η διαχείριση 
τους μπορεί να απαιτήσει θεραπεία και φροντίδα σε νο-
σοκομειακό τμήμα, σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας, σε 
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και σε απώτερο χρόνο, 
ανάλογα με τη βαρύτητα, ειδική φροντίδα σε Μονάδες 
Αποκατάστασης. Κατά τα τελευταία έτη η πανδημία 
της COVID-19 κατέδειξε περίτρανα την αναγκαιότητα 
επαρκών γνώσεων και ετοιμότητας στην αντιμετώπιση 
λοιμώξεων μεγάλης κλίμακας.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) “Πρό-
ληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μο-
νάδες Υγείας” έχει πρωταρχικό στόχο την προαγωγή της 
υγείας μέσω του ελέγχου, της πρόληψης κλινικών λοι-
μώξεων και της αντιμετώπισής τους σε μονάδες υγείας, 
με έμφαση στις μονάδες όπου νοσηλεύονται βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς ή στις μονάδες αποκατάστασης. Το 
αντικείμενο του εστιάζει στην παροχή υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη 
διαχείριση ασθενών που παρουσιάζουν κλινικά σοβαρές 
λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε μο-
νάδες υγείας (Τμήμα Νοσοκομείου, ΜΕΘ, ΜΑΦ, Κέντρα 
Αποκατάστασης).

Σκοποί του προγράμματος είναι:
- η παροχή γνώσης στις σύγχρονες απόψεις για την 

πρόληψη και τον έλεγχο των κλινικά σοβαρών λοιμώξε-
ων σε Μονάδες Υγείας, όπως αυτές περιγράφονται στην 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία,

- η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών 
και η προαγωγή και η ανάπτυξη ποιοτικής έρευνας στις 
επιστήμες της υγείας,

- η προσφορά εξειδίκευσης η οποία θα καλύψει υπαρ-
κτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην ανα-
βάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,

- η διεύρυνση της επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων 
με προέλευση από διαφορετικούς κλάδους. Οι απόφοι-
τοι του ΠΜΣ θα μπορούν να χειρίζονται, να σχεδιάζουν, 
να αναπτύσσουν ή να εργάζονται με ευχέρεια και απο-
τελεσματικότητα σε προγράμματα παρέμβασης κλινικού 
ελέγχου λοιμώξεων ανάλογα με την δομή υγείας,

- η συμβολή στη μείωση της ανεργίας και της έλλει-
ψης ειδικευμένου προσωπικού, στην ποιοτική άνοδο των 
υπηρεσιών υποστήριξης των νοσηλευόμενων ασθενών,

- η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επι-
πέδου στην αγορά εργασίας, ικανά να στελεχώσουν 
στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πα-
νεπιστημίων, των Ερευνητικών Ινστιτούτων, των Ιατρι-
κών Κέντρων και Εργαστηρίων ή να συνεχίσουν σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου, εφόσον το επιθυμούν,

- η επιμόρφωση στελεχών που υπηρετούν ήδη σε 
σχετικούς οργανισμούς και υπηρεσίες με στόχο την 
αναβάθμιση του επιπέδου των ήδη παρεχόμενων υπη-
ρεσιών τους,
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- η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών 
Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» (MSc in Prevention and Mananegement of Critical Infections in Health Units).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας (απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής) 
και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
(όπως Βιολόγοι, Φυσικοθεραπευτές, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής, Εκπαιδευτικοί, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι άλλων συναφών αντικειμένων) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την ανα-
γνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων 
και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, 
ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια 1.5 έτη και χωρίζεται σε 3 εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 9 (εννιά) μαθήματα, 
πρακτική άσκηση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
(Πίνακας μαθημάτων)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σοβαρές Ιογενείς και Μικροβιακές Λοιμώξεις
Κοινότητας 1ο 5

Μεθοδολογία της Έρευνας 1ο 5

Μεθοδολογία της Έρευνας 1ο 5

Σοβαρές Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 1ο 10

Ψυχοκοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις
Σοβαρών Λοιμώξεων και Αποκατάσταση 1ο 5

Αρχές Πρόληψης Μετάδοσης και Επιτήρησης
Λοιμώξεων 2ο 5

Τεχνικές Προφύλαξης Μετάδοσης Λοιμώξεων Ι 2ο 10

Τεχνικές Προφύλαξης Μετάδοσης Λοιμώξεων ΙΙ 2ο 10

Μέτρα πρόληψης και Διαχείριση Επιδημικών
Εξάρσεων Λοιμώξεων 2ο 5

Εργαστήρια- Πρακτική άσκηση 3ο 10

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 3ο 20

ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS
Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των 

οργάνων του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 

είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
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Μέρος των μαθημάτων των οποίων το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 35% θα μπορεί να διδάσκεται με μεθόδους εξ’ 
αποστάσεως διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων μετακίνησης των διδασκόντων 
και των φοιτητών. Συγχρόνως προάγεται και η εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» ορίζεται 
για κάθε χρόνο σε σαράντα (40) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ). Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης σε όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές το δικαιούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. θα προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι οι διδάσκοντες 
πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Με την επιφύλαξη της παρ. 1, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί  τις ανάγκες του ΠΜΣ σε διδακτικό προσωπικό 
και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αναθέτει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημά-
των του ιδίου Α.Ε.Ι ή προσκαλεί μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή προχωράει σε νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις. Η συμμετοχή σε ΠΜΣ σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 
99 του ν. 4310/2014 (Α’  258) (άρθρο 36 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές 
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 65.000 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Ποσό εξόδων
Λειτουργικά έξοδα προγράμματος 70%
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 6500
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2000
Δαπάνες αναλωσίμων 3000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και των
προσκεκλημένων ομιλητών 5000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ., για εκπαιδευτικούς
σκοπούς -

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού /ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων 7500

Αμοιβές έκτακτου προσωπικού 5500
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,
αφυπηρετήσαντων μελών ΔΕΠ 2000
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Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 9500
Λοιπές δαπάνες (Δημοσιότητα-προβολή, εκπαιδευτικό υλικό,
συνέδρια κ.λπ.) 4500

45.500
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 19.500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 65.000,00 €

ΕΣΟΔΑ (1,5 ακαδημαϊκά έτη) (ποσό)
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2000
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου
Τομέα 0

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών
Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500
7. Συνέδρια, Ημερίδες 5.500

8. Τέλη Φοίτησης (Το ΠΜΣ θα το παρακολουθήσουν 40 φοιτητές εκ των οποίων το 
30% ήτοι 40χ30%= 12 φοιτητές απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 
28 φοιτητές θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης 2000€ ο καθένας, ήτοι 28Χ2000=56000€)

56000

Σύνολο 65.000
Ο ανωτέρω πίνακας του προϋπολογισμού είναι όμοιος για τα πέντε έτη λειτουργίας του ΠΜΣ.
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 20 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
    Στην υπό στοιχεία Φ. 24108/20210000848/12-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5221), 
διορθώνεται το πατρώνυμο,

από το εσφαλμένο: «ΤΖΙΟΒΑΛΙΝ»,
στο ορθό: «ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034780507220008*
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