
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’  αρ. 
35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με 
θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, 
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινω-
νιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου».

2 Ίδρυση μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Δομικών Καρ-
διοπαθειών» στην Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογι-
κή Κλινική του Παθολογικού Τομέα του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8451 (1)
   Τροποποίηση της απόφασης της υπ’  αρ. 

35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με 

θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-

ση”, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-

κοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
• Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονί-

ου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α’ 31).
• Το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις δι-

ατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (Α’ 220) 
και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας».

• Την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και των άρθρων 
30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

• Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

• Την απόφαση της υπ’ αρ. 34/25.04.2018 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου (υπ’ αρ. 2746/27.04.2018) με θέμα 
«Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 2885).

• Την απόφαση της υπ’  αρ. 35/31.05.2018 (υπ’  αρ. 
6950/27.07.2018) συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πο-
λυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 3749).

• Την απόφαση της υπ’  αρ. 11/12.06.2020 (υπ’  αρ. 
11080/18.06.2020) συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6950/27.7.2018 απόφασης της 
υπ’ αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, με 
θέμα “Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου” (Β’ 3749)» 
(Β’ 2816).

• Την απόφαση της υπ’  αρ. 16/24.6.2021 (υπ’  αρ. 
13480/02.07.2021) συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 35/31.05.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα “Κανονισμός Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου” (Β’ 3749)» (Β’ 3237).

• Το πρακτικό της υπ’ αρ. 21/31.03.2022 της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου θέμα 10.4. «Τροποποίηση της από-
φασης της υπ’ αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου με θέμα “Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Τμήμα 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη-
μάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου».

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:
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την τροποποίηση της απόφασης της υπ’  αρ. 
35/31.05.2018 (υπ’ αρ. 6950/27.07.2018) συνεδρίασης 
της Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση”, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνι-
ακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» (Β’ 3749), ως προς τα άρθρα 8.2, 8.5, 9.4, 10.8, 
13, 14, 14.1 και 14.3, ως ακολούθως:

«8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» 
(https://nautilus.aegean.gr/) (https://nautilus.aegean.gr/).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολο-

γίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο 
οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.

4. Φωτοτυπίες πτυχίου/διπλώματος, μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν), ή σχετικών βεβαιώσε-
ων περάτωσης σπουδών.

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου τουλάχιστον Β2 (επισημαίνεται ότι προϋπό-
θεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας 
τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής 
του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017).

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέ-
πει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισών στο Π.Μ.Σ.
Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 

της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-

τητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ουσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολο-
γικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 8 άρθρο 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά Π.Μ.Σ. και 
ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. Τμήματος του 
Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς αντικειμένου με 
τον τίτλο σπουδών τους και του έργου που επιτελούν 
στο οικείο Ίδρυμα.

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της 

Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών εάν συντρέχει τουλάχιστον ένας εκ των 
παρακάτω λόγων:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των, τόσο στην αρχική εξέταση όσο και στην επανεξέ-

ταση (άρθρο 13), και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός 
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί 
λόγοι,

- μη επιτυχής επανεξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών.
10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (της παρ. 3 του άρ-

θρου 30 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 17 του ν. 4559/2018).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης (σε 
ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο) και με μέσα εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης (σε ποσοστό 50% κατά μέγιστο), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3, του άρθρου 30 του 
ν. 4559/2018, όπως ισχύει. Η παραπάνω κατανομή των 
ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 13. 
Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις εξε-
ταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδη-
μαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων 
εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες 
ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε 
ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό 
στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ-
βρίου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξε-
ταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του Κα-
νονισμού, ώστε σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό να 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρό-
γραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του, στην ίδια 
εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. 
της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστι-
κό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α μάθημα/μαθήματα 
και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την 
επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης του 
κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (της παρ. 6 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν 
υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από το Τμή-
μα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την 
τριμελή επιτροπή, τότε είτε διαγράφεται από το Π.Μ.Σ, 
είτε του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει εκ 
νέου το μάθημα (ή τα μαθήματα) στο οποίο έχει αποτύχει 
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και στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλει το 
ποσό των 300 ευρώ (για κάθε μάθημα). Σε περίπτωση 
αποτυχίας στην εξέταση μετά την εκ νέου παρακολού-
θηση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια διαγράφεται.

Άρθρο 14. 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία- 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(Μ.Δ.Ε.).

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 
υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επι-
τυχία έξι από τα οκτώ μαθήματα των δύο πρώτων εξα-
μήνων. Υποβάλλει αίτηση μέχρι και δύο μήνες πριν από 
την λήξη του Β’ εξαμήνου στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η 
Επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προ-
τεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμ-
ματεία προωθεί την αίτηση στη Σ.Ε.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης της Σ.Ε., μπορεί να χορηγηθεί παράταση του 
προβλεπόμενου χρονικού ορίου για την εξέταση της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου και μόνο για σοβαρούς ανυπαίτι-
ους λόγους, όπως λόγοι υγείας, σοβαροί προσωπικοί 
λόγοι, σοβαροί επαγγελματικοί λόγοι (βλέπε παρ. 9.1.) 
Σε κάθε περίπτωση η αίτηση του ενδιαφερομένου/ης 
πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά.

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Στην αρχή του Γ’ εξαμήνου, η Συντονιστική Επιτροπή, 

ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, 
ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της ερ-
γασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέ-
πων/ουσα (της παρ. 4, του άρθρου 34, του ν. 4485/2017).

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβά-
νει την επίβλεψη έως πέντε (5) διπλωματικών εργασιών 
ανά έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός 
μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Σ.Ε..

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε. και τα λοιπά δύο 
Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι διδά-
σκοντες/ουσες που δύναται να αναλάβουν αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017.

Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε. δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/νης επιβλέποντος/ουσας ή μέλους.

Το αντικείμενο της Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει ερευνητικό χα-
ρακτήρα και να είναι πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής 
της Μ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμ-

βάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Ο σχεδιασμός της Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητή/τριας γίνεται 
με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται 
επίσης ότι με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας και 
του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μετα-
πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές 
Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του 
Ιδρύματος.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017)

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοι-
τητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τρι-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε δημόσια παρουσίαση.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μ.Δ.Ε., και 
έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/
ουσας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή 
εντύπως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής Επι-
τροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στα 
Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής

Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέ-
τασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτή-
τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγρα-
φέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία 
της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην 
εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από 
τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές 
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βε-
βαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία».

Η έγκριση της Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει τη δημόσια υπο-
στήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (της 
παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Ακολουθείται 
η εξής διαδικασία (απόφαση της υπ’ αρ. 10/05.11.2015/
θέμα 2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου):

Α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 
την εξέταση της Μ.Δ.Ε.. Συνεδριάζει νομίμως, μόνο όταν 
παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της (του πέμπτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999). 
Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμε-
λούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν 
ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακο-
λούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό, 
συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το 
υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο το παραδίδουν στη 
Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από την 
Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση της Μ.Δ.Ε. απαιτείται 
σωρευτικά: α) η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Μελών 
της Επιτροπής και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 
τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
του πέντε (5). Η Μ.Δ.Ε. βαθμολογείται από μηδέν (0,00) 
έως δέκα (10,00).
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Β) Για τη δημόσια παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. απαιτείται 
υποχρεωτικά και τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτρο-
πής να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα της εξέτασης- 
παρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν 
Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων Ιδρυμάτων), δίνεται η δυ-
νατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτε-
ρικών Μελών [σχετική η υπό στοιχεία φ122.1/42/23076/
β2/24-2-2011, ΚΥΑ (Β’ 433)].

Η εγκεκριμένη Μ.Δ.Ε., μετά το πέρας των ενδεχομένων 
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την κα-
θομολόγηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται 
στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
της διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται 
στον ιστότοπο της οικείας Σχολής (της παρ. 4 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατί-
θεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατό-
τητα επανυποβολής της, μετά από δύο (2) μήνες, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Στην 
περίπτωση αυτή παρατείνεται η διάρκεια σπουδών κατά 
δύο (2) μήνες.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.».

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 35/31.05.2018 
(υπ’ αρ. 6950/27.07.2018) συνεδρίασης της Συγκλήτου με 
θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 3749), 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 8 Απριλίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

    ι 

 Αριθμ. 15214 (2)
Ίδρυση μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Δομικών 

Καρδιοπαθειών» στην Β’ Πανεπιστημιακή Καρ-

διολογική Κλινική του Παθολογικού Τομέα του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του 

εσωτερικού κανονισμού της. 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Ιωαννίνοις»,
2. το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137),

3. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),

4. τις διατάξεις:
i. του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017, όπως προστέθηκε 

με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 του ν. 4559/2018,
ii. της υπό στοιχεία 106091/Β1/28-9-2009 (Β’ 2103) κοι-

νής υπουργικής απόφασης, κατάργηση της Καρδιολογι-
κής και κλινικής και ίδρυση Α’ Καρδιολογικής Κλινικής και 
Β’ Καρδιολογικής Κλινικής,

iii. της υπό στοιχεία Υ4α/139212/09/2011 (Β’ 137) κοι-
νής υπουργικής απόφασης, εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας των Καρδιολογικών Κλινικών Α και Β στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,

iv. της υπό στοιχεία Υ4α/39190/2012 (Β’ 1243) υπουρ-
γικής απόφασης, Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων,

5. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017,

6. την θετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του 
Παθολογικού Τομέα αριθμ. συνεδρ. 85/4- 2-2022,

7. την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής αριθμ. συνεδρ. 996α/8-2-2022,

8. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,

9. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της 
υπ’ αρ. 1127/24-3-2022, αποφασίζει:

την Ίδρυση Μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Δομικών Καρ-
διοπαθειών» στην Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-
νική του Παθολογικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της, ως εξής:

Ίδρυση Μονάδας με τίτλο: «Μονάδα Δομικών Καρδι-
οπαθειών» στην Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινι-
κή του Παθολογικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται μονάδα με τίτλο: «Μονάδα Δομικών Καρδι-
οπαθειών» που θα λειτουργεί ως μονάδα της Β’ Πανε-
πιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Παθολογικού 
Τομέα στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η μονάδα θα εξυπηρετεί 
κλινικές, εκπαιδευτικές/διδακτικές και ερευνητικές ανά-
γκες στο επιστημονικό αντικείμενο της Καρδιολογίας.

Άρθρο 2 
Αποστολή

Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών έχει ως αποστολή:
α) την κάλυψη των κλινικών, εκπαιδευτικών/διδακτι-

κών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και με-
ταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιατρικής σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος,

β) τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας,
γ) την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 

με νοσήματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας της Μονάδα,

δ) την εκπαίδευση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
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ε) την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων λει-
τουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση 
και επιμόρφωση αυτών,

ζ) την οργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, συ-
μποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων,

η) τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και με Ευρωπαϊκούς 
και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευ-
νών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δρα-
στηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα 
της Μονάδα.

Για τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν τεχνογνωσία του 
προσωπικού και ίδιοι πόροι.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών στελεχώνεται από 
καθηγητές μέλη ΔΕΠ της Β Καρδιολογικής Κλινικής του 
Τμήματος Ιατρικής, που η εξειδίκευσή τους σχετίζεται 
με το αντικείμενο της Μονάδα, από πανεπιστημιακούς 
υποτρόφους, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), του Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού 
επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται στην Β 
Καρδιολογική Κλινική με τη διαδικασία των παρ. 4 και 5 
του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 51 του ν. 4559/2018, την παρ. 7 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011, καθώς και από διοικητικό προσωπικό 
που τοποθετείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών διευθύνεται από 
τον εκάστοτε Διευθυντή της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδι-
ολογικής Κλινικής (μέλος ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής.

Άρθρο 5 
Λειτουργία

1. Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών εγκαθίσταται και 
λειτουργεί σε χώρους της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολο-
γικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων, καθώς και σε χώρους που παραχωρούνται σε 
αυτή για την εγκατάσταση τυχόν οργάνων, γραφείων ή/
και τεχνικού εξοπλισμού που μπορεί να είναι αναγκαίος 
για την εκπλήρωση των στόχων του. Στο χώρο εγκατά-
στασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο της Μονάδα.

2. Ο Διευθυντής της Κλινικής ενημερώνεται πριν από 
την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στη μονάδα, 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει, μέσα 
στα πλαίσια αποστολής της Κλινικής, την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής ενημερώνεται για την εν γένει λειτουρ-
γία της Μονάδας, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζόμενων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκο-

πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των 
εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της Μονάδας 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της Κλινικής ή άλλους 
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, 
τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επι-
στρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατά-
σταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή της Β’ Καρδιολογικής 
Κλινικής στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή 
η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις 
διδακτικές, κλινικές και ερευνητικές δραστηριότητες της 
Μονάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα της Μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών προ-
έρχονται από:

1. Την εκτέλεση κλινικών ή μεταφραστικών ερευνη-
τικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο 
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984, την παρ. 8 του άρθρου 28Α 
του ν. 4485/2017 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 51 του 
ν. 4559/2018) και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

4. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργα-
νισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και της κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή στη Β’ 
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική για τους σκοπούς 
της Μονάδας.

6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω-
τικά σεμινάρια.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

Με απόφαση του Διευθυντή της Β’ Πανεπιστημιακής 
Καρδιολογικής Κλινικής μπορεί να τηρούνται βιβλία ή 
στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία 
της Μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών.

Εσωτερικός κανονισμός της «Μονάδα Δομικών 
Καρδιοπαθειών» της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής 
του Παθολογικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών θα λειτουργεί ως 
μονάδα της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του Παθολογικού 
Τομέα στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα εξυπηρετεί κλινι-
κές, εκπαιδευτικές/διδακτικές, ερευνητικές ανάγκες στο 
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επιστημονικό αντικείμενο της Καρδιολογίας, με έμφαση 
στις Δομικές Καρδιοπάθειες.

Υπόβαθρο, Σκοπός και Αντικείμενα Εργασίας
Η αύξηση του επιπολασμού των δομικών καρδιοπαθει-

ών καθώς και η χρήση νέων απεικονιστικών, εργαστηρι-
ακών και θεραπευτικών μεθόδων που αποσκοπούν στη 
διάγνωση και τη θεραπεία τους καθιστά επιτακτική την 
ίδρυση της Μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών.

Η Μονάδα έχει ως σκοπό:
α) την κάλυψη των κλινικών, εκπαιδευτικών/διδακτι-

κών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και με-
ταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιατρικής σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος,

β) τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας,
γ) την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 

με νοσήματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας της Μονάδας,

δ) την εκπαίδευση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

ε) την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων λει-
τουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση 
και επιμόρφωση αυτών,

ζ) την οργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, συ-
μποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων

η) τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και με Ευρωπαϊκούς 
και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευ-
νών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δρα-
στηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα 
της Μονάδας.

Οι σκοποί αυτοί θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη και 
δραστηριοποίηση στα ακόλουθα αντικείμενα εργασίας 
της Μονάδα:

1. Διάγνωση και θεραπεία νόσων της αορτικής βαλ-
βίδας.

2. Διάγνωση και θεραπείας νόσων της μιτροειδούς 
βαλβίδας.

3. Διάγνωση και θεραπεία νόσων της τριγλώχινας βαλ-
βίδας.

4. Διάγνωση και θεραπεία νόσων της πνευμονικής 
βαλβίδας.

5. Διάγνωση ασθενών που βρίσκονται σε υψηλό κίν-
δυνο εγκεφαλικών επεισοδίων λόγω ύπαρξης δομικών 
καρδιοπαθειών και θεραπεία των ασθενών αυτών.

6. Ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τις Δο-
μικές Καρδιοπάθειες.

7. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες όσων αφορά τις Δο-
μικές Καρδιοπάθειες.

8. Ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με Ακα-
δημαϊκά ή ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής καθώς και με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργα-
νισμούς σε συναφείς με το αντικείμενο δραστηριότητες.

Για τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν τεχνογνωσία του 
προσωπικού και ίδιοι πόροι.

Προσωπικό
Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών στελεχώνεται από 

καθηγητές μέλη ΔΕΠ της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του 

Τμήματος Ιατρικής, που η εξειδίκευσή τους σχετίζεται 
με το αντικείμενο των Δομικών Καρδιοπαθειών, από 
πανεπιστημιακούς υποτρόφους, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), του Ειδι-
κού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και από μέλη 
του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετού-
νται στην Κλινική με τη διαδικασία των παρ. 4 και 5 του 
άρθρου της 28Α του ν. 4485/2017, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 51 του ν. 4559/2018, την παρ. 7 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011, καθώς και από διοικητικό προσωπικό 
που τοποθετείται σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 
13 του ν. 2817/2000.

Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών διευθύνεται από 

τον Διευθυντή της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής (μέλος ΔΕΠ) 
του Τμήματος Ιατρικής και ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 51, του ν. 4559/2018 και έχει τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λειτουργία και Εγκατάσταση
6. Η μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών εγκαθίσταται 

και λειτουργεί σε χώρους της Β’ Καρδιολογικής Κλινι-
κής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 
καθώς και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτή για 
την εγκατάσταση τυχόν οργάνων, γραφείων ή/και τεχνι-
κού εξοπλισμού που μπορεί να είναι αναγκαίος για την 
εκπλήρωση των στόχων του. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο της Μονάδας.

7. Ο Διευθυντής της Κλινικής ενημερώνεται πριν από 
την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στη μονάδα, 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει, μέσα 
στα πλαίσια αποστολής της Κλινικής, την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

8. Ο διευθυντής ενημερώνεται για την εν γένει λειτουρ-
γία της Μονάδα, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζόμενων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκο-
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των 
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων από βλάβες.

9. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της Μονάδα επι-
τρέπεται μόνο στο προσωπικό της Κλινικής ή άλλους 
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη 
που παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέ-
φονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση 
που είχαν παραδοθεί.

10. Με εισήγηση του Διευθυντή της Β’ Καρδιολογικής 
Κλινικής στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή 
η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις 
διδακτικές, κλινικές και ερευνητικές δραστηριότητες της 
Μονάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πόροι/Έσοδα
Τα έσοδα της Μονάδα Δομικών Καρδιοπαθειών προ-

έρχονται από:
8. Την εκτέλεση κλινικών ή μεταφραστικών ερευνη-

τικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο 
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
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9. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

10. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 3 του π.δ. 159/1984, την παρ. 8 του άρθρου 
28Α του ν. 4485/2017 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 
51 του ν. 4559/2018) και μετά από απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

11. Τις κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς ορ-
γανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα.

12. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και της κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή στη 
Β’ Καρδιολογική Κλινική για τους σκοπούς της Μονάδα 
Δομικών Καρδιοπαθειών.

13. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω-
τικά σεμινάρια.

14. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τηρούμενα βιβλία
Με απόφαση του Διευθυντή της Β’ Καρδιολογικής Κλι-

νικής μπορεί να τηρούνται βιβλία ή στοιχεία που κρίνο-
νται απαραίτητα για τη λειτουργία της Μονάδα Δομικών 
Καρδιοπαθειών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 8 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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*02020352104220008*

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,
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