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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 984
28 Μαΐου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 412/08−04−2015 (ΦΕΚ −
Αρ. Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015) απόφασης «Σύ−
σταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ−
γα του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙ−
ΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ». ..............................
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ−
γα του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙ−
ΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. ................................
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ−
γα του ΕΛΛΑΔΑ − ΠΓΔΜ / ΕΤΠA, στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα − ΠΓΔΜ. ..........................................
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
68205/Β7/23−8−2005 (ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/6−9−2005) όπως
έχει τροποποιηθεί, που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστη−
μών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις
Σέρρες, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης, με τίτλο: «Κινησιολογία». ............................
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ανθρώπινη Αναπα−
ραγωγή (Human Reproduction). ..........................................

1

2

3

4

5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 506
(1)
*Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 412/08−04−2015 (ΦΕΚ − Αρ.
Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015) απόφασης «Σύσταση
και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια
ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−

βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ
Α΄ 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του
ανωτέρω νόμου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρικού
διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμί−
σεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδο−
τικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο−
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013),
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
(Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β΄ 2730).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−
10−2011), όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παρα−
γράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
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10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22102/27−02−2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
«Τέταρτη χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουαρίου».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται, δαπάνη 1,165.92 € για την αμοιβή των
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα
Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ − Υπο−
πρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ0105120000 της ΣΑΕ
051/2 του ΠΔΕ2015).
13. Την εγκεκριμένη Στρατηγική Ελέγχων της ΕΔΕΛ και
το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική
περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015 (αρ. 635/ 12−03−2015
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ), αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την 412/08−04−2015 (ΦΕΚ − Αρ. Φύλλου
286/ 24 Απριλίου 2015) απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση
Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε
Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ −
ΗΠΕΙΡΟΣ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα:
1) ως προς το σημείο 3 («Αποφασίζουμε») αντικαθίστα−
ται η παράγραφος ως εξής: «Ο έλεγχος θα διενεργηθεί
ως εξής:
− 24−05−2015 μετακίνηση του Κουβαρά Δημήτρη και
Αλευρίδη Σοφοκλή από την Αθήνα στη Λάρισα και της
Αντωνιάδου Ελένης από την Δράμα στην Λάρισα.
− 25/26−05−2015 έλεγχος στα γραφεία της ΕΔΑ Θεσσα−
λίας στη Λάρισα.
− 27/28/29−05−2015 έλεγχος στα γραφεία των Δικαιού−
χων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα. Στις 29−
05−2015 επιστροφή του Κουβαρά Δημήτρη και Αλευρίδη
Σοφοκλή στην Αθήνα και της Αντωνιάδου Ελένης στην
Δράμα.
− Την 01−06−2015 αναχώρηση του Κουβαρά Δημήτρη και
του Αλευρίδη Σοφοκλή από την Αθήνα και της Αντωνιά−
δου Ελένης από την Δράμα, για την Λάρισα.
− Στις 02/06/2015 έλεγχος στο ΠΤΑ της Περιφέρειας
Θεσσαλίας στη Λάρισα.
− Στις 03/06/2015 έλεγχος φυσικού αντικειμένου Α΄ Υπο−
έργου στην Καρδίτσα στον Νομό Καρδίτσας.
− Στις 04/06/2015 έλεγχος φυσικού αντικειμένου Β΄ Υπο−
έργου στις περιοχές Σπηλιά και Καρύτσα στον Νομό
Λάρισας. Διανυκτέρευση στη Λάρισα του Δημητρίου
Κουβαρά και του Σοφοκλή Αλευρίδη και επιστροφή της
Ελένης Αντωνιάδου στην Δράμα.
− Στις 05/06/2015 επιστροφή του Δημητρίου Κουβαρά
και του Σοφοκλή Αλευρίδη στην Αθήνα.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 346/τ.ΥΟΔΔ/15−5−2015.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 572
(2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ
Α΄ 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του
ανωτέρω νόμου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρικού
διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμί−
σεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδο−
τικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο−
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013),
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
(Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β΄ 2730).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−
10−2011), όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παρα−
γράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων μετά άρθρα
15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακι−
νήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22102/27−02−2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού «Τέταρτη χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουα−
ρίου».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
προκαλείται, δαπάνη 1,165.92 € για την αμοιβή των ελε−
γκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις
πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα
Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ − Υπο−
πρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ0105120000 της ΣΑΕ
051/2 του ΠΔΕ2015).
13. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 635/12−03−2015 συ−
νεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε−
κριμένο στην αρ. 635/12−03−2015 συνεδρίαση Πρόγραμ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014 έως
30/06/2015, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου
κτιρίου Νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ» (κωδ. 1) της
πράξης «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών
μονάδων στο ΠΓΝΙ» (κωδ. 341290) (Δικαιούχος: «ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙΡΟΣ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.
− στο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙ−
ΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» (κωδ. 1) της πράξης
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗ−
ΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» (κωδ. 322659) (Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ −ΗΠΕΙΡΟΣ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 044544, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχεί−
ρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΓΛΚ,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB 157450,
υπάλληλος της ΥΔΕ Νομού Πιερίας, κλάδου TE Δημοσι−
ονομικών, ως μέλος.
− ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 795832,
υπάλληλος της ΥΔΕ Νομού Δράμας, κλάδου TE Δημοσι−
ονομικών, ως μέλος.
− ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 392544, υπάλληλος της ΥΔΕ Νομού ΔΡΑΜΑΣ, κλάδου
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− Στις 17/05/2015 μετακίνηση του μέλους Βασιλακο−
πούλου Μαρίας αεροπορικώς στα Ιωάννινα, των μελών
Διαμαντίδου Αθηνάς και Ουζούνη Ζήση οδικώς οπό την
Δράμα στα Ιωάννινα και του μέλους Κακουλίδη Ηλία
οδικώς από την Κατερίνη στα Ιωάννινα.
− Στις 18/05/2015 έλεγχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και στο Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.
− Στις 19/05/205 έλεγχος στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
− Στις 20/05/2015 έλεγχος στην Περιφέρεια Ηπείρου στα
Ιωάννινα και επιτόπιος έλεγχος στο φυσικό αντικείμενο
του υποέργου «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτι−
ρίου Νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ».
− Στις 21/05/2015 μετακίνηση της ελεγκτικής ομάδας
οδικώς στην Άρτα και έλεγχος στον Δήμο Αρταίων.
− Στις 22/05/2015 έλεγχος στον Δήμο Αρταίων.
− Στις 23/05/2015 επιτόπιος έλεγχος στο φυσικό αντι−
κείμενο του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» στην Άρτα,
επιστροφή του μέλους Βασιλακοπούλου Μαρίας οδικώς
στην Αθήνα, των μελών Διαμαντίδου Αθηνάς και Ουζούνη
Ζήση οδικώς στην Δράμα και του μέλους Κακουλίδη Ηλία
οδικώς στην Κατερίνη.
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7,
8 του προοιμίου.
5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης
των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το στοιχείο
9 του προοιμίου.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οπουδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 346/τ.ΥΟΔΔ/15−5−2015.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 538
(3)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
ΕΛΛΑΔΑ − ΠΓΔΜ / ΕΤΠA, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ
ΕΕΣ Ελλάδα − ΠΓΔΜ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ
Α΄ 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του
ανωτέρω νόμου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρικού
διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθμί−
σεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδο−
τικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο−
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013),
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
(Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β΄ 2730).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια−
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο−
σιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως
ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες
Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
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10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22102/27−02−2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού «Τέταρτη χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουαρίου».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ05120000
της ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015).
12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635/12−03−2015 συνεδρίαση
της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην
αρ. 635/12−03−2015 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για
την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015, απο−
φασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Industrial Zones and Commercial Roads
in the cross border area» (κωδ. 1) της πράξης «Industrial
Zones and Commercial Roads in the cross border area»
(κωδ. 904021) (Δικαιούχος: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ−
ΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.K.M.)») στο πλαίσιο του ΕΛΛΑΔΑ − ΠΓΔΜ/
ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα − ΠΓΔΜ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΠΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 679915,
υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB 559027,
υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
− ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ392544,
υπάλληλος της ΥΔΕ ΔΡΑΜΑΣ του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗ−
ΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 22/06/2015 έως και
26/06/2015 στην έδρα των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού και Τεχνικών Έργων του Επικεφαλής
Εταίρου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.K.M.)»
καθώς και στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανά−
πτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Διευκρινίζεται ότι:
− Η 21/06/2015 είναι ημέρα μετάβασης των μελών της
ομάδας ελέγχου Βασιλικής Πάλλη και Μαρίας Φακίδου
στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα και του μέλους Αθηνάς
Διαμαντίδου στη Θεσσαλονίκη από Δράμα.
− Η 26/06/2015 είναι ημέρα ελέγχου και επιστροφής
της ομάδας ελέγχου από Θεσσαλονίκη στις έδρες της
(Αθήνα − Δράμα).
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7,
8 του προοιμίου.
5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης
των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το στοιχείο
9 του προοιμίου.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 346/τ.ΥΟΔΔ/15−5−2015.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

Αριθμ. 20851
(4)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
68205/Β7/23−8−2005 (ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/6−9−2005) όπως
έχει τροποποιηθεί, που αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Φυ−
σικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
τίτλο: «Κινησιολογία».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/ 2013 (ΦΕΚ
24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και ιδί−
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε−
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11−6−2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 68205/Β7/23−8−2005 (ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/
6−9−2005) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο:
«Κινησιολογία», η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ
58922/Β7/24−7−2007 (ΦΕΚ 1501/τ.Β΄/17−8−2007) υπουργική
απόφαση.
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με έδρα τις
Σέρρες, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδριάσεις υπ’ αριθμ.: 101/13−5−2014 και 106/26−2−2015).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ.: 157/28−5−2014 και 168/ 19−
3−2015).
9. Το υπ’ αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, του ΑΠΘ.
10. Το υπ’ αριθμ. 22858/Ζ1/11−2−2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Αντικαθιστούμε τη υπ’ αριθμ. 68205/Β7/23−8−2005 (ΦΕΚ
1247/τ.Β΄/6−9−2005), υπουργική απόφαση που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμή−
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με
έδρα τις Σέρρες, του ΑΠΘ, με τίτλο: «Κινησιολογία», ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με
έδρα τις Σέρρες, του ΑΠΘ, θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015, αναμορφωμένο το Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Κινησιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
2.1. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι: η Επιστήμη της Φυσι−
κής Αγωγής και των ειδικοτήτων της, με προοπτική την
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση νέων επιστημόνων, έτσι
ώστε αυτοί:
1. Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης
της υπάρχουσας γνώσης, που προέρχεται από εξειδικευ−
μένη έρευνα στην αξιολόγηση της απόδοσης και στην
καθοδήγηση της προπόνησης, καθώς και από ευρύτερους
προβληματισμούς επιστημονικής προσέγγισης.
2. Να κατανοήσουν σε βάθος τις βιολογικές επιδράσεις
που προκαλεί η ανθρώπινη απόδοση και τους παράγο−
ντες που τις προσδιορίζουν.
3. Να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες που αφορούν στη
διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, στο σχεδιασμό και
στη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και στην ανάλυση, αξιο−
λόγηση, ερμηνεία και παρουσίαση επιστημονικών δεδο−
μένων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.
4. Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξα−
σφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή,
επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους στα−
διοδρομία, τόσο στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο
και παγκοσμίως και
5. Να αναπτύξουν ειδικές γνώσεις σε θέματα μεθοδο−
λογίας και δεοντολογίας της έρευνας.

Το ΠΜΣ θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών
σε ειδικότητες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού
και στην κατάρτιση και εξειδίκευση στο γνωστικό αντι−
κείμενο της «Κινησιολογίας». Επίσης, θα συμβάλλει στον
περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς
άλλες χώρες, στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προ−
αγωγή, διάδοση και εφαρμογή της νέας γνώσης στο
ευρύτερο πεδίο της Αθλητικής Επιστήμης.
2.2. Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
1. Να συνδέσει τη συγκεκριμένη ειδικότητα με τη δια−
μορφούμενη αγορά εργασίας.
2. Να παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στο μαζικό και
στον αγωνιστικό αθλητισμό και να επικεντρωθεί στην
ενσωμάτωση των ραγδαίων επιστημονικών και τεχνο−
λογικών εξελίξεων στον αθλητικό χώρο.
3. Να επιδοθεί στην προσαρμογή των σπουδών στις
νέες κοινωνικές ανάγκες και
4. Να εναρμονιστεί με τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην: «Κινησιολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστη−
μιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο−
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι
Τ.Ε.Ι., κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 30% του συνόλου
των εισαγομένων φοιτητών.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσε−
ρα(4) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες
προκύπτουν από την: α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές
μονάδες και β) εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.
Τα μαθήματα, οι διδακτικές ώρες και οι πιστωτικές μονάδες, για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Νευρομυϊκές προσαρμογές και έλεγχος της προπόνησης
Ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης
Πρακτικές εφαρμογές της Εργοφυσιολογίας − Εργομετρίας
Στατιστική
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μέθοδοι έρευνας
Πειραματικός σχεδιασμός και ανάλυση στην Κινησιολογία
Λειτουργική ανατομική
Θέματα Κινησιολογίας στην Προσ. Φυσική Δραστηριότητα
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ω/ε
3
3
3
3

ECTS
8
7
8
7
30

3
3
3
3

7
8
8
7
30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης
Πρακτικές εφαρμογές της Αθλητικής Βιομηχανικής
11. Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Πρόταση και καθορισμός θέματος
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας)
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

3
3

8
8
14
30
30

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

120

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: του ΑΠΘ και
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η βασική υποδομή (εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, Νησίδα
Η/Υ και εξειδικευμένη ηλεκτρονική υποστήριξη) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα
τις Σέρρες, του ΑΠΘ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, υπολογίζεται σε 23.000,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

Κατηγορία Δαπάνης
Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών
Δαπάνες Μετακινήσεων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Έντυπα και γραφική ύλη
Γενικά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό (€)
5.000€
9.000€
3.000€
3.700€
2.300€
23.000€

Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο από άλλες πηγές
(χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.)
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ, μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, θα ολοκληρώσουν
τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 23090
(5)
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ανθρώπινη Αναπαραγω−
γή (Human Reproduction).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 (ΦΕΚ
159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/ 2013 (ΦΕΚ
24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και ιδί−
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε−
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11−6−2013.
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρι−
άσεις υπ’ αριθμ. 10/16−4−2013 και 10/10−3−2015).
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (Α.Π.Θ.) (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ. 150/24−7−2013,
155/3−4−2014 και 169/8−4−2015).
8. Το υπ’ αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ..
9. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 22858/Ζ1/11−2−2015 του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Ανθρώ−
πινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction)», ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα οργανώ−
σει και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανθρώ−
πινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction)», σύμφωνα με
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τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Γενικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική με−
ταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και
της έρευνας στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπα−
ραγωγής.
Ειδικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση νέων
επιστημόνων στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπα−
ραγωγής.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να απασχοληθούν
σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που απαι−
τούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Ανθρώ−
πινης Αναπαραγωγής.
Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από
τη λειτουργία του ΠΜΣ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολο−
γία» της Ιατρικής Σχολής κατά τη διάρκεια των ετών
1998 − 2014, το παρόν ΠΜΣ σκοπεύει να καλύψει ανάγκες
σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ακολουθώντας τη
ζήτηση, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τις δη−
μόσιες δομές (Πανεπιστήμιο, Εθνικό Σύστημα Υγείας − ΕΣΥ).
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται ότι θα συνδυάσουν
καλύτερα την ερευνητική εμπειρία και γνώση με την
εφαρμοσμένη ιατρική πράξη, αναβαθμίζοντας ποιοτικά
το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ώστε να
εξομοιωθούν με τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα
μόνο στο εξωτερικό, με άμεση συνέπεια το σημαντικό
κοινωνικό και οικονομικό όφελος του Έλληνα πολίτη.
Η λειτουργία του ΠΜΣ, όχι μόνο θα ελαττώσει τη δι−
αρροή επιστημόνων προς στο εξωτερικό, αλλά θα προ−
σελκύσει αντίστοιχους του εξωτερικού και θα επιταχύνει
τη σύνδεση της γνώσης και της έρευνας με την αγορά
εργασίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί−
κευσης (ΜΔΕ) στην «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (Human
Reproduction)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ια−
τρικής, Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχι−
ούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοί−
τησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του
χρόνου ορίζεται ως εξής: Α΄ εξάμηνο: μαθήματα βασι−
κής υποδομής, Β΄ εξάμηνο: μαθήματα εμβάθυνσης και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα προσφερόμενα
μαθήματα είναι τα εξής:
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α/α
Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6

Β1
Β2
Β3
Β4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Μαθήματα
Βασική υποδομή – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεθοδολογία της Έρευνας − Βιοστατιστική
Γαμετογένεση και ανάπτυξη του εμβρύου
Γενετική και Βλαστοκύτταρα
Ανατομία και Φυσιολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και του άνδρα
Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής
Υπογονιμότητα
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Εμβάθυνση – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διέγερση των ωοθηκών
Μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Προεμφυτευτική διάγνωση
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εξάμηνο

ECTS

Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄

5
5
5
5
5
5
30 ECTS

Β΄
Β΄
Β΄
Β΄

5
5
5
15
30 ECTS
60 ECTS

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., πλήρους ή μερικής φοίτησης, κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια οφεί−
λει να συγκεντρώσει εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (45 ECTS από τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων και 15
ECTS από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας).
Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με αποφά−
σεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι και η γλώσσα εκπόνησης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής
του Α.Π.Θ., η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες, εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας
του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
Μετακινήσεις και φιλοξενία προσκεκλημένων ομιλητών
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού
Προμήθεια αναλωσίμων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος σε €
12.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
30.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, καθώς και
άλλες πηγές (χορηγίες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα, δωρεές κ.λπ.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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