
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέ-
ρους αρμοδιοτήτων των τριών Αντιπρυτάνεων 
του ΕΜΠ - Τροποποίηση.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20183539/7-6-2018 
απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα 
Πληροφορικής  - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τε-
χνητής Νοημοσύνης» (Αdvanced Informatics and 
Computing Systems) (Β’ 2430).

3 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας της Θεολογικής Σχολής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4 Σύσταση Γραφείου Συνηγόρου του Φοιτητή στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

5 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
της Ιωάννας Χατζηπροδρομίδου του Παντελή, 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επι-
στημών Υγείας, του Διεθνές Πανεπιστημίου της 
Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    13970  (1)
Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέ-
ρους αρμοδιοτήτων των τριών Αντιπρυτάνεων 
του ΕΜΠ - Τροποποίηση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
i. την υπ’ αρ. 347η/2019 πράξη του Πρύτανη (υπ’ αρ. 

πρωτ. 62300/12-11-2019),
ii. την έγκριση και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, 

συνεδρίαση υπ’ αρ. 29/3/2021- θέμα 12 για την τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 347ης/2019 πράξης Πρύτανη περί 

καθορισμού τομέα ευθύνης και αρμοδιοτήτων των τριών 
Αντιπρυτάνεων του ΕΜΠ (Β’ 4482) και

iii. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προαναφερό-
μενης απόφασης του Πρύτανη δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Ε.Μ.Π. (άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985, που 
προστέθηκε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1, του ν. 2469/1997), 

iv. τα άρθρα 12, 13 και 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 347η/2019 πράξης του  
Πρύτανη (υπ’ αρ. πρωτ. 62300/12-11-2019) περί καθο-
ρισμού τομέα ευθύνης και αρμοδιοτήτων των τριών 
Αντιπρυτάνεων του ΕΜΠ ως ακολούθως:

Α. Τον καθορισμό του τομέα ευθύνης των τριών Αντι-
πρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως 
εξής:

1. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ο 
Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχα-
νικών Χατζηγεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου

2. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης ο Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανι-
κών Σαπουντζάκης Ευάγγελος του Ιωάννη και

3. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ο Καθηγητής 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών Γκιντίδης Δρόσος του Χριστόδουλου

Β. Την ανάθεση των κάτωθι αρμοδιοτήτων στους τρεις 
Αντιπρυτάνεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:

1. Στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευ-
σης Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών Χατζηγεωργίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου:

Την Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύ-
ματος και την ευθύνη επίβλεψης πάσης φύσεως έργων/
προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., με τις αρ-
μοδιότητες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 55 του 
ν. 4485/2017, ως ακολούθως:

i. Να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
ii. Να υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την 

υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρη-
ματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα,

iii. Να υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρημα-
τοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο 
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
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iv. Να υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για 
την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών,

v. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και να υπογράφει 
τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,

vi. Να εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων και

vii. Να ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύ-
τανης για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε.

viii. Την άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλει-
ας και προστασίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

2. Στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανι-
κών Σαπουντζάκη Ευάγγελο του Ιωάννη:

i. Την αρμοδιότητα για τα θέματα της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος μέχρι και του 
ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), να υπογράφει δε 
κάθε σχετικό έγγραφο μέχρι και του ποσού αυτού, πλην 
εκείνων που αφορούν τις συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., προϋπολογισθεί-
σας αξίας μεγαλύτερης του ποσού των τριακοσίων χι-
λιάδων (300.000,00) ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.).

Επίσης, είναι αρμόδιος για τα μέχρι και του ποσού των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ (μη συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α.) θέματα των κληροδοτημάτων 
του Ιδρύματος, υπογράφει δε κάθε σχετικό έγγραφο μέ-
χρι και του ποσού αυτού, πλην των προϋπολογισμών, 
απολογισμών και ισολογισμών των κληροδοτημάτων.

ii. Να υπογράφει τις αποφάσεις συγκρότησης των επι-
τροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων, προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. ανεξαρτήτως της 
προϋπολογισθείσας αξίας τους, τις αποφάσεις συγκρό-
τησης των επιτροπών παραλαβής ή και παρακολούθη-
σης των συμβάσεων του Ιδρύματος ανεξαρτήτως της 
προϋπολογισθείσας ή της συμβατικής αξίας τους, καθώς 
και τις αποφάσεις συγκρότησης των λοιπών προβλεπό-
μενων στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016 οργάνων του 
Ε.Μ.Π.

iii. Να υπογράφει τις προκηρύξεις, τις διακηρύξεις και 
τις προσκλήσεις του Ε.Μ.Π. για την ανάθεση συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, προϋπο-
λογισθείσας αξίας έως και του ποσού των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000,00) ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), μετά την έγκριση τους από τα αρμόδια όρ-
γανα του Ιδρύματος.

iv. Να υπογράφει τις συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., προϋπολογισθεί-
σας αξίας έως και του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000,00) ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.), μετά την έγκριση της κατακύρωσης ή της ανά-
θεσης τους από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

v. Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της Γενικής Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πληρο-
φορικής, του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
του Κέντρου Δικτύων του Ε.Μ.Π., να υπογράφει δε κάθε 
σχετικό έγγραφο.

vi. Ορίζεται διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος μέ-
χρι και του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) 
ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), πλην εκεί-
νων που αφορούν τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας μεγαλύ-
τερης του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) 
ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

3. Στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητή 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών Γκιντίδη Δρόσο του Χριστόδουλου:

i. το δικαίωμα υπογραφής για τα θέματα της Διεύθυν-
σης Σπουδών, της Διεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυν-
σης Μέριμνας, της Βιβλιοθήκης, των Πανεπιστημιακών 
Εκδόσεων,

ii. το δικαίωμα υπογραφής για Θέματα προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών και συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης, όπως εγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή 
αλλοδαπών φοιτητών, καθώς και συμβάσεις με υπότρο-
φους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ζητημάτων σχετικών 
με χορήγηση δανείων, υποτροφιών και βραβείων σε φοι-
τητές του Ιδρύματος, μετά από τις σχετικές αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων,

iii. το δικαίωμα υπογραφής για Υπηρεσιακές μετα-
βολές του Προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης, των 
Γραμματειών των Σχολών, της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, 
του Κέντρου Δικτύων και του Κέντρου Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή, 

iv. το δικαίωμα υπογραφής για Εγκρίσεις για την έκδο-
ση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων σε εκτέλεση 
σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων,

v. την τήρηση διαδικασιών και παροχή στατιστικών και 
απολογιστικών στοιχείων για θέματα σπουδών,

vi. να προΐσταται της Επιτροπής σύνταξης του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού,

vii. να προΐσταται της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών,

viii. να προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιό-
τητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.),

ix. την εποπτεία θεμάτων και δράσεων φοιτητικής μέ-
ριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.λπ.),

x. το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτη-
τών/τριών,

xi. την αρμοδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου 
του Προγράμματος Erasmus+.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυ-
τάνεις ασκούνται από τον Πρύτανη σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος αυτών για οποιονδήποτε λόγο.

Όλες οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται 
ασκούνται από τον Πρύτανη.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ  
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   Αριθμ. 20212371 (2)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20183539/7-6-2018 

απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει-

ραιώς που αφορά στην επανίδρυση του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 

Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογι-

ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς, με τίτλο «Προηγμένα Συστή-

ματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και 

Τεχνητής Νοημοσύνης» (Αdvanced Informatics 

and Computing Systems ) (Β’ 2430).

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. 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), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021 (ΥΟΔΔ 617, 
ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 υπουργική απόφαση περί παράτασης 
της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΥΟΔΔ 722, 
ΑΔΑ:906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση του 
Πρύτανη (ΑΔΑ:65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20183539/7-6-2018 (Β’ 2430 και Β’ 2936 
διόρθωση σφάλματος) απόφαση Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς που αφορά στην επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογι-
σμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Αdvanced Informatics 
and Computing Systems - Software Development and 
Αrtificial Intelligence), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
20205476/1-9-2020 (Β’ 3977) απόφαση Συγκλήτου.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (συνεδρία 23η/12- 03-2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής (συνεδρίαση 10η/19-02-2021).

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 20183539/7-6-2018 
(Β’ 2430) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-
λο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυ-
ξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Αdvanced 
Informatics and Computing Systems  - Software 
Development and Αrtificial Intelligence), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, 
ως ακολούθως:

Το άρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) σε «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορι-
κής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» 
(Αdvanced Informatics and Computing Systems  - 
Software Development and Αrtificial Intelligence) με 
τις εξής ειδικεύσεις:

1. «Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπο-
λογιστή»/«Intelligent Technologies for HCI»

2. «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμι-
κού»/«Advanced Software Development Technologies»

3. «Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνες Εφαρμογές Λο-
γισμικού»/«Artificial Intelligence and Smart Software 
Applications».

Το άρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απονομή του ΔΜΣ(M.Sc.) απαιτούνται:
- κατά το πρώτο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, η 

παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων 
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της επιλεγείσας ειδίκευσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα 
σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.

- κατά το δεύτερο εξάμηνο, για όλες τις ειδικεύσεις, η παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της 
επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα 
σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.

- κατά το τρίτο εξάμηνο η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.
Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.(M.Sc. Program) είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.
Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διατριβή ισοδυναμεί με τρι-

άντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά, το ΠΜΣ ισοδυναμεί με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΔΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη 

Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Αdvanced Informatics and Computing Systems - Software Development 
and Αrtificial Intelligence) έχει ως ακολούθως:

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο 
πίνακα.

Πιστωτικές μονάδες

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδίκευση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού» / «Advanced Software Development 
Technologies»
Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση / Pattern Recognition and 
Machine Learning 5

Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό / Software Development for the 
World-wide Web 5

Προηγμένα Θέματα Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (Java) /
Advanced Topics of Object - Oriented Programming (Java) 5

Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές / Algorithmic Techniques and Applications 5

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού / Special Topics in Software Engineering 5

Μάθημα Επιλογής / Elective Course 5

Ειδίκευση «Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή» /
«Intelligent Technologies for HCI»
Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση / Pattern Recognition and 
Machine Learning 5

Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές / Algorithmic Techniques and Applications 5

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού / Special Topics in Software Engineering 5

Τεχνητή Νοημοσύνη / Artificial Intelligence 5

Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού /
Integrated Development Environments (IDEs) 5

Μάθημα Επιλογής / Elective Course 5

Ειδίκευση «Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνες Εφαρμογές Λογισμικού» /
«Artificial Intelligence and Smart Software Applications»
Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση / 
Pattern Recognition and Machine Learning 5

Προηγμένος Προγραμματισμός με PYTHON / 
Advanced Programming in PYTHON 5

Τεχνητή Νοημοσύνη / Artificial Intelligence 5

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού / 
Special Topics in Software Engineering 5

Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό / 
Software Development for the World-wide Web 5

Μάθημα Επιλογής Elective Course 5
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Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδίκευση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού» / «Advanced Software Development 
Technologies»
Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές / Software Development for Mobile 
Devices 5

Υπολογιστική Νέφους / Cloud Computing 5

Τεχνολογίες Εξατομίκευσης Λογισμικού / Software Personalization Technologies 5

Ασφαλής Προγραμματισμός / Secure Programming 5

Προηγμένα Θέματα Λογισμικού Υπηρεσιών Ιστού / Advanced Topics in Web 
Services Software 5

Μάθημα Επιλογής / Elective Course 5

Ειδίκευση «Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή» /
«Intelligent Technologies for HCI»
Ανάπτυξη Παιχνιδιών και Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας /
Development of Virtual Reality Games and Applications 5

Ευφυή Εικονικά Περιβάλλοντα / Intelligent Virtual Environments 5

Προηγμένη Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή με Τεχνητή Αίσθηση /
Advanced Human-Computer Interaction with Computer Sense 5

Προσαρμοστικά Συστήματα Διδασκαλίας / Adaptive Tutoring Systems 5

Αναγνώριση Ομιλίας και Ήχου / Speech and Sound Recognition 5

Μάθημα Επιλογής / Elective Course 5

Ειδίκευση «Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνες Εφαρμογές Λογισμικού» /
«Artificial Intelligence and Smart Software Applications»
Προηγμένη Βαθιά Μάθηση με PYTHON / Advanced Deep Learning with 
PYTHON 5

Τεχνολογίες Ασαφών Συστημάτων Λογισμικού / Fuzzy Software Technologies 5

Τεχνολογίες Blockchain και Ανάπτυξη Έξυπνων Συμβολαίων /
Blockchain Technologies and Smart Contract Development 5

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μικροϋπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό / Artificial 
Intelligence and Microservices in the Web 5

Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών σε Έξυπνες Εφαρμογές / User Experience (UX) 
Design in Smart Applications 5

Μάθημα Επιλογής / Elective Course 5

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc. Thesis) 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Elective Courses of 1st Semester)

ECTS

Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Εφαρμογών Γραφημάτων / 5

Special Topics in Graph Theory and Applications

Συστημική Ανάλυση και Επιχειρησιακές Διεργασίες / Systemic Analysis and Enterprise 
Processes 5

Προηγμένος Προγραμματισμός Full Stack Javascript Frameworks / Advanced 
Programming in Full Stack Javascript Frameworks 5
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Elective Courses of 2nd Semester)

ECTS

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων / Social Network Analysis 5

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συστημάτων και Πληροφορικής / 
Consulting Services for Systems and Informatics 5

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων καθώς 
και ανακατανομή των μαθημάτων του προγράμματος τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα 
σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, όπως αναλυτικά προβλέπονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

Το άρθρο 9 - Υλικοτεχνική Υποδομή, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται συνολικά ή επιμέρους η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθου-
σες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.), καθώς και πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Πληροφορικής, όπως προβλέπει ο νόμος.».

Το άρθρο 10 - Διάρκεια Λειτουργίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032». 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
    Ι 

 Αριθμ. 18317  (3)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΠΕ κατηγορίας της Θεολογικής Σχολής του Αρι-

στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
α) Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011, όπως τρο-

ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 
4386/2016, 

β) την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

γ) το υπ’ αρ. 13947/18-3-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική εισήγηση 
του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το υπ’ αρ. 12578/12-3-2021 
συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Θεολογίας και 

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του τακτι-
κού προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του 

Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη 
της Διονυσίας Χατζή του Βασιλείου, μόνιμης υπαλλήλου 
που υπηρετεί στο Ίδρυμα, κατόχου διδακτορικού διπλώ-
ματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Θεολογίας, σε κενή 
οργανική θέση της κατηγορίας αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  

   I 

 Αριθμ. 18307 (4)
Σύσταση Γραφείου Συνηγόρου του Φοιτητή στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και της παρ. 8 του άρθρου 

84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).
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2. Την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 σε συνδυασμό 
με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α’ 195).

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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

6. Την υπ’ αρ. 778/9-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. με θέμα «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», 
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 975/11-9-2019 απόφαση 
της Συγκλήτου του ΑΠΘ στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 3001/09 
και 10-9-2019 (Β’ 3493) και, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 3633/3-10-2019 πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ, ως 
προς τις επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων 
(Β’ 3749).

7. Την υπ’ αρ. 1179/12-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. με θέμα «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή 
κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του» (Β’ 3493).

8. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΑΠΘ έως τη συμπλήρωση 
τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-08-2023 
(ΥΟΔΔ 650).

9. Την υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-
ΠΨΟ) πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

10. Την εισήγηση του Δημητρίου Κωβαίου, Αντιπρύτα-
νη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
του Α.Π.Θ., βάσει του από 22-1-2021 υπηρεσιακού σημει-
ώματος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς 
Γραφείου με την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή» 
στο Α.Π.Θ. ως εξής:

Άρθρο 1
Στο ΑΠΘ συνιστάται και λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο 

«Συνήγορος του Φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση 
μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρε-
σιών του ΑΠΘ, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινο-
μένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης 
λειτουργίας του Ιδρύματος, χωρίς αρμοδιότητα σε θέμα-
τα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Άρθρο 2
Το Γραφείο υπάγεται στον Πρύτανη του ΑΠΘ και στε-

λεχώνεται από υπαλλήλους από το τακτικό προσωπικό 
του ΑΠΘ (μόνιμο ή ΙΔΑΧ). Για την λειτουργία του Γραφεί-
ου θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, 
υποδομές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΑΠΘ.

Άρθρο 3
Ο Συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώ-

νυμου αυτοτελούς Γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να 
είναι Καθηγητής ή ομότιμος Καθηγητής του Ιδρύματος 
και ορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, για θητεία ενός ακα-
δημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο 
ίδιος το επιθυμεί.

Άρθρο 4
Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυ-

τεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και δια-
μεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την 
επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του 
ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδει-
κτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, 
να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμο-
σύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν 
τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα 
κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία 
του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστο-
ποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια 
διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την 
αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο 
για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοι-
τητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά 
που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, 
ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για 
την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την 
υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα 
του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα 
ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 5
Αν ο Συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία Καθηγη-

τής, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί, ύστερα 
από αίτησή του, να απαλλαγεί από μέρος ή από το σύ-
νολο των διδακτικών καθηκόντων του.
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Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. ΔΦ 10.1/5365 (5)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 

της Ιωάννας Χατζηπροδρομίδου του Παντελή, 

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Διεθνές Πανεπιστημίου της 

Ελλάδας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

1 .Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του ν. 
4386/2016 (Α’ 83).

3. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ. Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 2, 7 και 
9 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

5. Την υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020 υπουργική 

απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ 106).

6. Την υπό στοιχεία 257/27-12-2018 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρύτανη του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. (Β’ 1074/2019) σχετικά με 
την ένταξη της Ιωάννας Χατζηπροδρομίδου του Παντελή 
στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού 
βαθμίδας Β’ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Προνοίας, του πρώην Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

7. Την υπ’ αρ. 10.1/1749/9-10-2020 αίτηση της Ιωάν-
νας Χατζηπροδρομίδου του Παντελή, μέλους κατηγο-
ρίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, περί καθορισμού του γνωστικού της 
αντικειμένου.

8. Το υπ’ αρ. 4/21-1-2021 (θέμα 4ο) απόσπασμα πρα-
κτικού συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φυ-
σικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, σχετικά με 
τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της Ιωάννας 
Χατζηπροδρομίδου.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε ότι:

Το γνωστικό αντικείμενο της Ιωάννας Χατζηπροδρο-
μίδου του Παντελή, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού Οικο-
νομικού βαθμίδας Β’ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνές Πανεπιστημίου 
της Ελλάδας καθορίζεται ως εξής: «Επιδημιολογία, Υγι-
εινή, Λοιμώδη και Αναδυόμενα Νοσήματα στη Φυσικο-
θεραπεία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ    

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