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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) NAVEED
(ov.) ANJUM του MUHAMMAD LATIF και της
HANAIF ΒΙΒΙ για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Διορισμός ληξιάρχου στον Δήμο Σίφνου Ν. Κυκλάδων.

6

Τροποποίηση - συμπλήρωση της 17741/28-12-2018
απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 6135/τ.Β΄/31-12-2018 - διορθ. σφάλμ. ΦΕΚ 338/τ.Β΄/8-2-2019), όπως ισχύει,
περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης.

7

Επανίδρυση του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών με τίτλο «Οδοντική Χειρουργική - Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 139270/Ν1
(1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).

Αρ. Φύλλου 3594

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019
(13 Α΄).
4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την
παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε από την 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).
6. Την Δ22/οικ. 11828/293/13-03-2017 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... χαρακτήρα»
(1157 Β΄).
7. Την 009224/25-02-2016 απόφαση του Δήμου Αμαρουσίου για χορήγηση άδειας Βρεφονηπιακού Σταθμού
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΙΤΕΡ Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νηπιαγωγείο Κτηματική Εμπορική και
Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία».
8. Το με αριθμ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 46080/Ν1/26-03-2019 και
81772/Ν1/23-05-2019 αίτημα του νομίμου εκπροσώπου.
9. Την ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση διατύπωσης
θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
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10. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2019-2020, στην
εταιρεία «ΑΚΙΤΕΡ Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός
Νηπιαγωγείο Κτηματική Εμπορική και Κατασκευαστική
Ανώνυμη Εταιρία» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο
δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΜΙΚΡΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Αμαρουσίου Χαλανδρίου 75 και Πηγάσου 4 στο Μαρούσι,
με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Alexander-Ernest- George Turner.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 139200/Ν1
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α΄/01-9-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής. .. 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.
Α΄/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10-1-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ......και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-5-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων.... και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
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π.δ. 79/2017(109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019
(13 Α΄).
4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ. Β/03-4-2013).
5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ... και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/ΙΑ/20-6-2013
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-6-2013).
6. Την από 7-3-2019 αίτηση των ενδιαφερομένων για
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
7. Την ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση διατύπωσης
θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων
(24) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «2ο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΤΑ
ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ευαγγέλου Αναγνώστου 28, στο Κορωπί, με νόμιμο εκπρόσωπο
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Αθανασία Ευαγγελοπούλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 139201/Ν1
(3)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
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«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.
Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.
Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ
8/τ.Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-04-2013).
4. Την 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/ΙΑ/20-06-2013
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-06-2013).
6. Την ΔΑ/50570/02-09-2019 (374ης/02-09-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης του
ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την 129818/Γ2/16-9-2013
(ΦΕΚ 2451/τ.Β΄/1-10-2013) υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια».
7. Το από 28-3-2019 αίτημα του νομίμου εκπροσώπου
του Σωματείου «Όμιλος σχολείων Βιωματικής Μάθησης
Θεσσαλονίκης» για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Γυμνασίου.
8. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στο Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Γυμνασίου για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι πέντε (25)
μαθητών έκαστη και για τρία (3)εργαστήρια.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Γυμνασίου είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο - Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης».
Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Μαρίνου
Αντύπα 54, στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμο εκπρόσωπο
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Βέργο
Ευάγγελο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) NAVEED
(ov.) ANJUM του MUHAMMAD LATIF και της
HANAIF ΒΙΒΙγια λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 199/2013/2019 καταλογιστικής πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 09η/09/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155
παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 1.193 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 22η/10/2012 στην Αθήνα
(σχετ. η με αριθμ. 3008/14/10-γ/22-10-2012 μηνυτήρια
αναφορά του Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω), και
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (3.961,37 €), εκ των
οποίων Εισαγωγικός Δασμός 404,34 €, Φ.Π.Α. 796,43
€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 2.760,60 € (Πάγιος
€ 1908,80 και Αναλογικός € 851,80).
2. Επιβάλλουμε στον (επ.) NAVEED (ov.) ANJUM του
MUHAMMAD LATIF και της HANAIF ΒΙΒΙ γεν. 02/05/1984
στο Πακιστάν, κάτοχος του αριθμ. 135334/19-09-2012/
Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής Δελτίο Αιτήσαντος
Ασύλου Αλλοδαπού, πρώην κάτοικος Αθήνας Τεύκτρου
8, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (11.884,11 €), ήτοι το
τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά
δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Αυτοί κατά των οποίων στρέφεται η παρούσα δικαιούνται προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την
επομένη της επίδοσής της, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999 ΦΕΚ 97Α΄/17-5-1999) και στα άρθρα 150
παρ. 4 εδ. α΄ και 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001.
Η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει
την είσπραξη του 30% του επιβληθέντος προστίμου
(άρθρο 150 παρ. 4 εδ. β του ν. 2960/2001).
Τα οφειλόμενα πολλαπλά τέλη εισπράττονται αναγκαστικά με βάση την πράξη της Τελωνειακής Αρχής, στην
περίπτωση που δεν καταβληθούν εκουσίως από τους
σύμφωνα με την πράξη υπόχρεους κατά εφαρμογή των
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διατάξεων του ν.δ. 356/1974 «Κ.Ε.Δ.Ε.» όπως τροποποιηθεί και ισχύει.
Η καθυστέρηση καταβολής επιβαρύνει το ανωτέρω
ποσό με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 5 παρ. 1 και 6 παρ. 1 του ν.δ. 356/1974.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Τεύχος B’ 3594/26.09.2019

οικητικού, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου του
Δήμου Σίφνου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της θα αναπληρώνεται από τη Δήμαρχο Σίφνου ή τον/τη νόμιμο-/η αναπληρωτή/-τριά της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 344/1976, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι
Ι

Αριθμ. 48684
(5)
Διορισμός ληξιάρχου στον Δήμο Σίφνου Ν. Κυκλάδων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ
143/Α΄) «περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του
ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄) «Προσαρμογή νομοθεσίας
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις
για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
και ισχύουν.
5. Την 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Πολύκαρπος
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου.
6. Την αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976
και άλλες διατάξεις».
7. Το αριθμ. 61791/Σ.15782/4-9-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Το αριθμ. 3430/5-9-2019 έγγραφο του Δήμου Σίφνου με την πρόταση της Δημάρχου για τον διορισμό
ληξιάρχου στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε την υπάλληλο του Δήμου Σίφνου, Σπυριδούλα Φερεντίνου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ1 Δι-

Αριθμ. 9405
(6)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της 17741/28-12-2018
απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 6135/τ.Β΄/31-12-2018διορθ. σφάλμ. ΦΕΚ 338/τ.Β΄/8-2-2019), όπως
ισχύει, περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ
94/Α΄/2015), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 47/
Α΄/2015), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο
24 του ν. 4368/2016.
5. Την 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονίστριας Α.Δ.Κ.
6. Την 17741/28-12-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 6135/
Β΄/31-12-2018 - διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 338/τ.Β΄/8-2-2019)
περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην
Περιφέρεια Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις αριθμ. 5786/15-5-2019 (ΦΕΚ 1903/
τ.Β΄/28-5-2019) και αριθμ. 9069/8-8-2019 (ΦΕΚ 3250/
τ.Β΄/23-8-2019) όμοιες.
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7. Το αριθμ. 196293/9-8-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης.
8. Το αριθμ. 193904/8-8-2019 έγγραφο του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας
Λασιθίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου οικ. έτους
2019 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την πληρωμή των
εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετούντων
υπαλλήλων στους ΚΑΕ 0719.01, 0721.01, 0722.01, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την αριθμ. 17741/
28-12-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 6135/Β΄/31-12-2018 διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 338/τ.Β΄/8-2-2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΚΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
60
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 17741/28-12-2018
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 6135/Β΄/31-12-2018 - διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ
338/τ.Β΄/8-2-2019), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.
5786/15-5-2019 (ΦΕΚ 1903/τ.Β΄/28-5-2019) και 9069/
8-8-2019 (ΦΕΚ 3250/τ.Β΄/23-8-2019) όμοιες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Η Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 845
(7)
Επανίδρυση του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών με τίτλο «Οδοντική Χειρουργική - Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις» του
Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3000/29 και 30-8-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018,
3. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά 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) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την προηγούμενη απόφασή της αριθμ. 20979/
27-7-2018 (ΦΕΚ 3783/τ.Β΄/3-9-2018) σχετικά με την ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: «Οδοντική Χειρουργική- Αισθητικές
Συντηρητικές Αποκαταστάσεις».
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
400/18-04-2019).
8. Τη θετική εισήγηση με αριθμ. 24213/12-06-2019 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση με
αριθμ. 14/5-6-2019).
9. Την 108843/Ζ1/4-7-2019 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την:
«Αναπομπή Αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)».
10. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/
2017 (Α΄114) και ειδικότερα του τελευταίου εδαφίου:
«Αν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
δεν αναπέμψει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε
αυτόν, ο Πρύτανης δημοσιεύει την απόφαση της Συγκλήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενημερώνει
ταυτοχρόνως τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου η απόφαση της ίδρυσης να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
11. Την 108075/Ζ1/3-7-2016 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-9-2019
έως 31-8-2022.
12. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα ημερών (30) από την επομένη κοινοποίησης σε αυτόν (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής
24-7-2019).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του ΑΠΘ, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Οδοντική Χειρουργική - Αισθητικές
Συντηρητικές Αποκαταστάσεις», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του ΑΠΘ επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Οδοντική Χειρουργική - Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) και του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» καλύπτει τις περιοχές της
Οδοντικής Χειρουργικής και της Αισθητικής Οδοντιατρικής όπως περιγράφονται συγκεκριμένα παρακάτω:
• Ιστολογία, φυσιολογία και παθολογία των οδοντικών
ιστών.
• Εξέταση – διάγνωση – σχέδιο θεραπείας στην Οδοντική Χειρουργική-Αισθητική Οδοντιατρική και σε συνδυασμό με άλλες κλινικές ειδικεύσεις της οδοντιατρικής.
• Μελέτη της σύγκλεισης.
• Αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και διαχείριση των τερηδονικών και μη τερηδονικών βλαβών των σκληρών
ιστών του δοντιού.
• Μη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών.
• Χειρουργικές παρασκευές σκληρών οδοντικών ιστών.
• Θεωρητικές και κλινικές γνώσεις που αφορούν στα
οδοντιατρικά βιοϋλικά και στις αρχές της εμβιομηχανικής.
• Προστασία πολφού.
• Αισθητικές αποκαταστάσεις μικρής και μεγάλης έκτασης.
• Αντιμετώπιση καταγμάτων.
• Χρήση οδοντιατρικών Laser.
• Εφαρμογές κλινικής μικροσκοπίας.
• Αποκαταστάσεις CAD/CAM.
• Ικανότητα εκπόνησης ερευνητικών πρωτοκόλλων,
συγγραφή επιστημονικών ερευνητικών εργασιών καθώς
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και βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων με κριτική προσέγγιση της βιβλιογραφίας.
• Ικανότητα επιστημονικής τεκμηρίωσης και παρουσίασης κλινικών περιστατικών.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην οργάνωση και παρουσίαση σεμιναρίων.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διδασκαλία προπτυχιακών
φοιτητών.
Σκοπός του ΠΜΣ «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δυνατότητα αξιολόγησης της
επιστημονικής πληροφορίας, η παροχή θεωρητικών και
κλινικών γνώσεων και τέλος η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου κλινικών δεξιοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση της
παθολογίας των σκληρών ιστών και των λειτουργικών
και αισθητικών προβλημάτων που τη συνοδεύουν. Οι
πτυχιούχοι οδοντίατροι που θα συμμετέχουν θα εκπαιδευτούν σε πληθώρα εξειδικευμένων ή/και νέων γνωστικών αντικειμένων και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι
ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή
της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου
οδοντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ανταποκρινόμενοι
στις ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Οδοντική Χειρουργική - Αισθητικές
Συντηρητικές Αποκαταστάσεις».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Οδοντιατρικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34
παράγραφος 8 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 180.
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η
Ελληνική, ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
μπορεί να είναι η Ελληνική ή Αγγλική κατόπιν απόφασης
της Συνέλευσης του Τμήματος.
Στο Α΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εισάγονται
στο αντικείμενο της ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗ-
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ΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ παρακολουθούν 8 υποχρεωτικά μαθήματα που είναι, θεωρητικά
μαθήματα πάνω στη βιολογία των οδοντικών ιστών, τα
βιοϋλικά, τη σύγκλειση, τη βιοστατιστική καθώς και την
ερευνητική μεθοδολογία. Παράλληλα ασκούνται στο
εργαστήριο στην πραγματοποίηση ειδικών αποκαταστάσεων και χρήση ειδικών τεχνικών. Τέλος αποκτούν
διδακτική εμπειρία συμμετέχοντας στην άσκηση των
προπτυχιακών φοιτητών.
Στο Β΄ εξάμηνο συνεχίζεται η φοίτηση με παρακολούθηση 8 υποχρεωτικών μαθημάτων όπου κάποια αποτελούν συνέχεια του Α΄ εξαμήνου και κάποια όπως η
μελέτη της τερηδόνας και η διάγνωση και σχεδιασμός
θεραπείας είναι νέα αντικείμενα.
Στο Γ’ εξάμηνο υπάρχουν 7 υποχρεωτικά μαθήματα
που αφορούν σε αποκαταστατικά υλικά και τεχνικές, ενώ
ταυτόχρονα ξεκινά η εκπαίδευση τους στα οδοντιατρικά
Laser και τις κλινικές εφαρμογές. Παράλληλα ξεκινά και
η κλινική άσκηση με παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης
σε ασθενείς.
Στο Δ’ εξάμηνο υπάρχουν 6 υποχρεωτικά μαθήματα
συνέχεια του προηγούμενου εξαμήνου και αυξάνεται
σημαντικά ο χρόνος της κλινικής τους άσκησης.
Στο Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο τέλος παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο, εισάγονται στα
κλινικά αντικείμενα των αποκαταστάσεων Cad/Cam
καθώς και της κλινικής οδοντιατρικής μικροσκοπίας.
Παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρώσουν την κλινική
τους άσκηση και τη συγγραφή της Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους
δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 3000/29 και
30-8-2019) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και η υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου

41847

Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής
του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα:
• Πλήρως εξοπλισμένοι, με τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα και άλλα μέσα διδασκαλίας χώροι θεωρητικής εκπαίδευσης.
• Πλήρως εξοπλισμένος χώρος εργαστηριακής εκπαίδευσης με σύγχρονα ομοιώματα κεφαλής (phantoms)
σε επαρκή αριθμό για την κάλυψη του αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Πλήρως εξοπλισμένοι χώροι κλινικής άσκησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΠΜΣ, με συνολικά 11 οδοντιατρικές μονάδες (units).
• Επάρκεια παγίου εξοπλισμού σε συσκευές και εργαλεία για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
• Επάρκεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
• Ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένης κλινικής, οδοντιατρικών εφαρμογών Laser (μοναδική σε ΑΕΙ στην Ελλάδα) για
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών σε αυτό το σύγχρονο
αντικείμενο.
• Ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένης κλινικής, οδοντιατρικών εφαρμογών CAD/CAM (μοναδική σε ΑΕΙ στην
Ελλάδα) για εκπαίδευση των μεταπτυχιακών σε αυτό το
σύγχρονο αντικείμενο.
• Ύπαρξη επαρκούς ερευνητικής υποδομής για την
εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών (οπτικά μικροσκόπια, μικροσκληρόμετρο, συσκευή εφελκυσμού, συσκευή
θερμοκύκλωσης, διατάξεις μικρομηχανικής, κ.λπ.).
• Σύστημα καταγραφής και μετάδοσης της εικόνας ενσύρματα ή ασύρματα, εγκατεστημένο σε οδοντιατρικό
μηχάνημα, για την εκπαίδευση ομάδων μεταπτυχιακών
φοιτητών σε κλινικά θέματα καθώς και τη διενέργεια
σεμιναρίων και προγραμμάτων εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης 3.800,00 € ανά ακαδημαϊκό έτος.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02035942609190008*

