
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την αριθμ. 4/2020 απόφαση Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) Δήμου Πυλαίας- 
Χορτιάτη, επί της Δημοτικής οδού Αναλήψεως 
στη Δ. Ε. Πανοράματος στα πλαίσια εκτέλεσης 
του υποέργου: «Επέκταση αγωγού Φ200» του 
έργου: «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης 
έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε.

2 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την αριθμ. 4/2020 απόφαση Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου 
Κορδελιού - Ευόσμου, επί των οδών Τροίας, Πο-
λυτεχνείου, Μιλτιάδου, και Στρ. Μυριβήλη, στα 
πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Α’ Ομάδα Επειγό-
ντων Έργων Ύδρευσης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε.

3 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εξατομικευμέ-
νη Ιατρική - Personalized Medicine».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1107 (1)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την αριθμ. 4/2020 απόφαση Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) Δήμου Πυλαίας- 

Χορτιάτη, επί της Δημοτικής οδού Αναλήψεως 

στη Δ. Ε. Πανοράματος στα πλαίσια εκτέλεσης 

του υποέργου: «Επέκταση αγωγού Φ200» του 

έργου: «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης 

έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/
30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/02-03-2007) «Τροποποιήσεις 
διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 του ν. 4313/2014.

6. Το αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/11-05-2015) καθώς και την αριθμ. 
14138/15-05-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017- ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή στους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων της.

9. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134 A’/09-08-2019) με θέμα «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

10. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905 Β΄/20-05-2011).

11. Το με αριθμ. πρωτ. 5406/10-02-2020 (αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΠΕΧΩΣ 1107/11-02-2020) έγγραφο της Δ/νσης Διοί-
κησης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο μας ενημερώνει για το 
νομότυπο στη διαδικασία έκδοσης της κανονιστικής 
απόφασης του θέματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το με αριθμ. πρωτ. 4371/03-02-2020 (αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΠΕΧΩΣ 908/04-02-2020) έγγραφο του Δήμου Πυλαίας -
Χορτιάτη με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η κυ-
κλοφοριακή μελέτη που συνοδεύει την αριθμ. 4/2020 
απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του θέματος.

13. Την αριθμ. 4/29-01-2020 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (ΑΔΑ: ΩΖΤΔΩ10-68Ω) με την 
Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων με το σχετικό σχέδιο κλ. 1:500 
που τη συνοδεύουν, ελεγμένα, θεωρημένα και εγκεκρι-
μένα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

14. Το γεγονός ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
της παρούσης δεν επηρεάζονται τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς.

15. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 4/2020 απόφαση Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) Δήμου Πυλαίας- Χορτιά-
τη, στα πλαίσια επέκτασης αγωγού Φ200 του έργου «Α’ 
Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης έτους 2018» της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. και αφορά στη διαδοχική στένωση του οδο-
στρώματος από την αριστερή πλευρά κατά την φορά 
της κίνησης των οχημάτων της οδού Αναλήψεως σε δύο 
(2) φάσεις εκατέρωθεν της συμβολής της με την τσιμε-
ντοστρωμένη οδό προς το παρεκκλήσι της «Αναλήψεως 
του Σωτήρος» και την εναλλάξ αμφίδρομη πρόσβαση 
των οχημάτων σε αυτήν για κάθε φάση εργασιών με την 
βοήθεια σηματωρών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από το εναπο-
μείναν ελεύθερο οδόστρωμα σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (10ο σχετ) 
και συνοδεύονται από προσωρινή απαγόρευση στάθ-
μευσης στις θέσεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή 
τους.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της παρούσης υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση και στο σχε-
τικό σχέδιο που συνοδεύουν την απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του 
θέματος (13ο σχ.), πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται 
στα Αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου, εφόσον δεν αντίκεινται 
στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 
για 10 (δέκα) ημέρες και θα εφαρμόζονται κατά τη δι-
άρκεια λειτουργίας του εργοταξίου. Με το πέρας των 
ημερησίων εργασιών η εργοταξιακή σήμανση θα αποσύ-
ρεται και η οδός θα αποδίδετε πλήρως στην κυκλοφορία.

Η έναρξή τους ορίζεται με την εφαρμογή της σχετι-
κής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, των 
σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). 
Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση θα αποσυρθεί, 
οπότε η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα 
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ- 
ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905 Β΄/20-05-2011). Κι κατ’ εφαρμογή των 
σχετικών τυπικών σχεδίων προσαρμοσμένα στο υπό 
παρέμβαση οδικό τμήμα.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση τυχόν επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Εφόσον από την αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απα-
ραίτητο, οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πλη-
ροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης 
μέσω παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημά-
των. Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση 
των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε 
αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κα-
τατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

7. Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να ενη-
μερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, του Δήμου Πυλαίας- Χορ-
τιάτη κ.λπ.) για την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων της παρούσης.

8. Εφόσον οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ολοκληρω-
θούν μετά την δύση του ηλίου, θα πρέπει η σήμανση 
να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζει την 
ασφαλή κίνηση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

9. Εάν η επίστρωση με ασφαλτικό δεν πραγματοποιη-
θεί την ίδια μέρα τότε θα τοποθετηθούν ενδεδειγμένες 
πινακίδες (Κ-20 και Κ-13) πριν τα σημεία επίχωσης. Η ίδια 
εγκεκριμένη σήμανση θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια της επίστρωσης της τομής με ασφαλτικό.

10. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

11. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμό-
διοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
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Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/
13-07-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 1468 (2)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την αριθμ. 4/2020 απόφαση Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου Κορδε-

λιού-Ευόσμου, επί των οδών Τροίας, Πολυτεχνείου,

Μιλτιάδου, και Στρ. Μυριβήλη, στα πλαίσια εκτέ-

λεσης του έργου «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων 

Ύδρευσης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/

30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-03-1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/02-03-2007) 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

6. Το αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/11-05-2015) καθώς και την αριθμ. πρωτ. 

14138/15-05-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή στους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων της.

9. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134 A’/09-08-2019) με θέμα «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

10. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905 Β΄/20-05-2011).

11. Το με αριθμ. πρωτ. 4929/14-02-2020 (αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΠΕΧΩΣ 1468/18-02-2020) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκη-
σης Απ.Δ.Μ/Θ. με το οποίο μας ενημερώνει για το νομό-
τυπο στη διαδικασία έκδοσης της αριθμ. 4/27-01-2020 
απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου (ΑΔΑ: 
Ω5ΚΜΩΛΒ-5ΩΗ).

12. Το με αριθμ. πρωτ. 4954/4-02-2020 (αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΠΕΧΩΣ 946/05-02-2020) έγγραφο του Δήμου Κορδε-
λιού-Ευόσμου με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία 
η από 04-12-2019 σχετική κυκλοφοριακή μελέτη εγκε-
κριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

13. Το γεγονός ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
του θέματος δεν επηρεάζεται η λειτουργία των Δημόσι-
ων συγκοινωνιών της περιοχής.

14. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 4/27-01-2020 (ΑΔΑ: Ω5Κ-
ΜΩΛΒ-5ΩΗ) απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου, στα πλαίσια του έργου: «Α’ Ομάδα Επειγόντων 
Έργων Ύδρευσης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε. που αφορά 
στον πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας σε οδικά τμή-
ματα του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου και συγκεκριμένα:

1. Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημά-
των για επαρκές μήκος εργασιών έμπροσθεν του αριθμ. 
8 ακινήτου της οδού Τροίας στον οικισμό Ευόσμου.

2. Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημά-
των για επαρκές μήκος εργασιών έμπροσθεν του αριθμ. 
35 ακινήτου του τμήματος της οδού Πολυτεχνείου με-
ταξύ των οδών Γιαννούλη και Μεταμορφώσεως στον 
οικισμό Κορδελιού.

3. Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημά-
των για επαρκές μήκος εργασιών έμπροσθεν του αριθμ. 
2 ακινήτου της οδού Μιλτιάδη όπως ορίζεται από τις 
οδούς Ιουστινιανού και Σόλωνος στον οικισμό Ευόσμου.

4. Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων 
για μήκος 57m της οδού Σ. Μυριβήλη από τη συμβολή 
της με την προέκταση Παπάγου έως την οδό Αλκαίου 
στην περιοχή της Νέας Πολιτείας του οικισμού Ευόσμου.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται 
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις 
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους. Η κυκλοφο-
ρία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων 
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οδών. Τα κάθετα οδικά τμήματα που συμβάλλουν στο 
δίκτυο εργασιών της υπό παρέμβαση οδού, θα μετα-
τρέπονται προσωρινά σε αδιέξοδο.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων της παρούσης υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση και στα 
σχετικά σχέδια που συνοδεύουν την απόφαση ΕΠΟΙΖΩ 
του θέματος, πρωτότυπα των οποίων διατηρούνται στα 
Αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου, εφόσον δεν αντίκεινται 
στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 
για πέντε (5) ημέρες ανά οδικό τμήμα παρέμβασης και 
θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργο-
ταξίου. Με το πέρας των ημερησίων εργασιών η εργοτα-
ξιακή σήμανση θα αποσύρεται και η οδός θα αποδίδεται 
πλήρως στην κυκλοφορία.

Η έναρξή τους ορίζεται με την εφαρμογή της σχετι-
κής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, των 
σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). 
Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση θα αποσυρθεί, 
οπότε η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση 
αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/
1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα 
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ- 
ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905 Β΄/20-05-2011) κατ’ εφαρμογή των τυ-
πικών σχεδίων 3-01-4 «Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής 
οδών με αποκλεισμό πρόσβασης» σε Αστικές οδούς.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Εφόσον από την αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απα-
ραίτητο, οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πλη-
ροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης 
μέσω παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημά-
των. Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση 
των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε 
αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κα-
τατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

6. Εάν η επίστρωση με ασφαλτικό δεν πραγματοποιη-
θεί την ίδια μέρα τότε θα τοποθετηθούν ενδεδειγμένες 

πινακίδες (Κ-20 και Κ-13) πριν τα σημεία επίχωσης. Η ίδια 
εγκεκριμένη σήμανση θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια της επίστρωσης της τομής με ασφαλτικό.

7. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

8. Εφόσον οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ολοκληρω-
θούν μετά την δύση του ηλίου, θα πρέπει η σήμανση 
να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζει την 
ασφαλή κίνηση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

9. Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να ενη-
μερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, τον Δήμου Κορδελιού-Ευ-
όσμου κ.λπ.) για την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων της παρούσης.

10. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

11. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμό-
διοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/
13-07-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 30/236/8025 (3)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και 

Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εξατομι-

κευμένη Ιατρική - Personalized Medicine». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017» 
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
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για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/
15-02-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄), ε) 45070/Ζ1/
19-03-2018» Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις» - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος 
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 
7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
06-09-2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-05-2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων 
των Τμημάτων Ιατρικής (συνεδριάσεις 725/21-01-2019 
και 749/14-10-2019) και Φαρμακευτικής (συνεδριάσεις 
438/18-12-2018 και 449/11-09-2019) του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις 151/06-06-2019 
και 161/19-12-2019).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
14/09-05-2019).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.

13. Τα αριθμ. 381/28-01-2014 και 1909/29-10-2012 
έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν 
ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων 
Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

14. Το αριθμ. πρωτ. 85557/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τη 
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εξατομικευμένη 
Ιατρική - Personalized Medicine», των Τμημάτων Ιατρικής 
και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Πατρών θα λει-
τουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized 
Medicine», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114
τ. Α΄/04-08-2018). Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. 
αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized 
Medicine» στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
στο γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής. 
Η Εξατομικευμένη Ιατρική αποτελεί ραγδαία εξελισσό-
μενο πεδίο, το οποίο καλύπτει όλο το διαγνωστικό και 
θεραπευτικό φάσμα των νόσων. Μελετά το μοριακό-βι-
ολογικό υπόστρωμα των νόσων και το χρησιμοποιεί για 
την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών. Γνωστικά 
αντικείμενα του ΔΠΜΣ αποτελούν τα εξής επιστημονικά 
πεδία: Μοριακή βιολογία, μεταφραστική έρευνα, φαρ-
μακογονιδιωματική, κλινική ιατρική, βιο-ιατρική, βιο- 
τεχνολογία και οικονομικά των στοχευουσών θεραπειών.

Βασικός σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκ-
παιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικο-
τήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιο-
λόγησης προγραμμάτων και δράσεων στο πολυδύναμο 
γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Οι επιπλέον σκοποί του Προγράμματος καλύπτουν 
τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Πατρών και καλύπτουν:

α) Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευ-
νας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
κοινωνικών αναγκών της χώρας.

β) Την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων βιο-
ιατρικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της εξατομικευμέ-
νης ιατρικής στα πεδία της έρευνας, της διάγνωσης και 
της θεραπείας των νόσων, ώστε να μπορούν να συμβά-
λουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου επιστημονικού 
πεδίου και στην προαγωγή της υγείας.

γ) Την διεπιστημονική κατάρτιση των νέων επιστη-
μόνων, ώστε να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η 
ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας είτε 
στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων είτε η απα-
σχόλησή τους ως στελέχη σε χώρους της Υγείας και σε 
αναπτυξιακούς χώρους της εθνικής οικονομίας.

δ) Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχια-
κές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
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Ειδικότερα, με τη συνεργασία των δύο Τμημάτων της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
επιδιώκεται: (α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυνα-
μικού των δύο Τμημάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διε-
πιστημονική γνωστική περιοχή του προγράμματος, (β) η 
αξιοποίη ση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων 
που συνεργάζονται και (γ) η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. 
από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και μελλοντικά, η 
αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εξατομικευμένη Ιατρική - 
Personalized Medicine».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυ-
ξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών 
των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτι-
κής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χη-
μείας, Βιοχημείας και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων 
της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων 
τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 11 μαθήματα κορμού.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται 
σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδα-
σκαλία θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη 
Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, τα σεμι-
νάρια, τις ασκήσεις προσομοίωσης και την επιτυχή συγ-
γραφή εργασιών που θα τους ανατεθούν. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (Π.Μ. ή E.C.T.S.) που απαιτούνται 
για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 60, ήτοι 30 
Π.Μ. ανά εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά 
εξάμηνο ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙ 101 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ 
MOLECULAR BIOLOGY 8

ΕΙ 102
ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ/MOLECULAR 
HISTOPATHOLOGY

6

ΕΙ 103

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ - 
ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ/MOLECULAR 
DIAGNOSTICS -
BIOMARKERS

5

ΕΙ 104 ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ/
PHARMACOGENOMICS 7

ΕΙ 105
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/ADVANCED 
THERAPEUTIC SYSTEMS

4

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙ 201

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΑ/PERSONALIZED 
MEDICINE. PUBLIC HEALTH 
AND FINANCE

6

ΕΙ 202 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ/
MEDICAL IMAGING 4

ΕΙ 203
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -  ΒΙΟΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗ/BIOSTATISTICS -
BIOINFORMATICS

4

ΕΙ 204
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ/DESIGN OF 
CLINICAL TRIALS

6

ΕΙ 205 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/
CLINICAL APPLICATIONS 7

ΕΙ 206 ΒΙΟΗΘΙΚΗ/BIOETHICS 3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής, που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 
8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αί-
τησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας 
κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/
2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν πρωτίστως μέλη ΔΕΠ των 
Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, μέλη ΔΕΠ Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημί-
ου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδα-
πής που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και 
κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται στις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπι-
στημίου Πατρών διαθέτουν κτίρια, στα οποία στεγάζο-
νται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια προπτυχιακής 
εκπαίδευσης, ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, υπο-
λογιστικό κέντρο, Γραμματείες και υπηρεσίες υποδομής 
για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Στα διάφορα Εργαστήρια 
των Τμημάτων υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για έρευνα και εκπαίδευση των φοιτητών 
και καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις απαιτούμενες 
ανάγκες για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπροσθέτως, 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Εργαστήριο Ηλε-
κτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης, καθώς και 
οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, 
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται 
σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά της Ιατρικής και των συναφών επιστημών, σε 
τράπεζες πληροφοριών, καθώς και σε μεγάλες ελληνικές 
και ξένες βιβλιοθήκες.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Α. ΕΣΟΔΑ΄/ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

1

Προϋπολογισμός του Α.Ε. Ι. και των
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή 
του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 
του ν. 4485/2017

0

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 
στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
ή του ιδιωτικού τομέα

0

3 Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 1000

4
Πόρους από προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών

1000

5 Έσοδα των Ειδικών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 0

6 Κάθε άλλη €/φοιτητή) νόμιμη αιτία 
πηγή - (35 φοιτητές/3000 €/φοιτητή 105000

Σύνολο 107000

- Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) €

61400

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού 6400

2 Δαπάνες αναλωσίμων 5000

3 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 12000

4 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 5000

5

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνη-
τικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Δ.Π.Μ.Σ.

9000

6
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέ-
χουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

0

7 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0

8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης 10000

9
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας -
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων)

14000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) 45600

10

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30% 
επί των εσόδων στον ΕΛΚΕ) με προτε-
ραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης

45600

Σύνολο (100%) 107000

Τα τέλη φοίτησης κρίνονται απαραίτητα για το μοναδι-
κό στη χώρα μας Δ.Π.Μ.Σ., που θεραπεύει ένα καινοτόμο 
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο φιλοδοξεί να προσελκύ-
σει και αλλοδαπούς φοιτητές, παρέχοντάς τους την ευ-
καιρία να διδαχθούν από ειδικούς επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα από-
φαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   
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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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