
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας αιρετού και υπαλλήλων υπη-
ρετούντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Χερσονήσου.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το β’ 
εξάμηνο έτους 2022.

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χειρουρ-
γική Ήπατος - Παγκρέατος - Χοληφόρων» (MSc in 
Hepato-biliary-pancreatic Surgery).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6992 (1)
   Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 

κίνησης εκτός έδρας αιρετού και υπαλλήλων 

υπηρετούντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δή-

μου Χερσονήσου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

3. Την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας 
Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και την υπ’ αρ. 
34010/25-05-2022 όμοια περί ανανέωσης της θητείας 
της (ΥΟΔΔ 435).

7. Το υπ’ αρ. 595/19-08-2022 έγγραφο της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, αναφορικά με 
το αντικείμενο του θέματος.

8. Τις από 19-08-2022 βεβαιώσεις του Προέδρου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, με τις 
οποίες βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό της ως άνω 
επιχείρησης οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα 
στους Κ.Α. 00-6421 και Κ.Α. 00-6422 υπάρχουν εγκε-
κριμένες πιστώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας 
οδοιπορικών εξόδων αιρετού, ποσού 2.000,00 ευρώ και 
των υπηρετούντων υπαλλήλων, ποσού 1.000,00 ευρώ, 
αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετού και υπηρε-
τούντων υπαλλήλων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Χερσονήσου, για το έτος 2022, ως κατωτέρω:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΑΙΡΕΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 10 ΗΜΕΡΕΣ
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2022

Η Συντονίστρια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1038 (2)

    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 

του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το β’ 

εξάμηνο έτους 2022. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 3584/2007..
3. Τα άρθρα 36, 48, 49, και 176 του ν. 3584/2007.
4. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
6. Το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 όπου καθορίζεται το 

εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ.

7. Την υπ’ αρ. 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦ. Β’ του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) Α’ και Β’ Βαθμού, των Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 
ΚΕΦ. Α του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις».

8. Το από 28/7/2022 εισηγητικό σημείωμα περί αναγκαι-
ότητας χορήγησης υπερωριακής εργασίας για την κάλυ-
ψη των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης οι οποίες επι-
βάλλουν την απασχόληση ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού (ΙΔΑΧ) που είναι ενταγμένος σε αυτό.

9. Την υπ’ αρ. 42771/12-8-2022 βεβαίωση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας ότι στον ΚΑΕ 10.6022. έχει εγγραφεί 
συνολικό ποσό 750 € από τον οποίο θα καλυφθεί η υπε-
ρωριακή αποζημίωση για το β’ εξάμηνο έτους 2022, ενός 

υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) που είναι 
ενταγμένος στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης, αποφασίζει:

Καθιερώνει για το β’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2022 
υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά τις απογευ-
ματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και έως της 
συμπληρώσεως των εκατόν είκοσι (120) ωρών εντός εξα-
μήνου με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών 
αναγκών.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το Β’ εξάμηνο έτους 
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ι.Π. Μεσολογγίου, 30 Αυγούστου 2022 

Ο Δήμαρχος

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1358 (3)

    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χειρουρ-

γική Ήπατος - Παγκρέατος - Χοληφόρων» (MSc in 

Hepato-biliary-pancreatic Surgery).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
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άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85, σε συνδυασμό με το άρθρο 455 
του ν. 4957/2022.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195), όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

7. Τον  ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 .

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 23.02.2022).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (7η συνεδρίαση 12-05-2022).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(27η συνεδρίαση 10-06-2022).

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Iατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Χειρουργική Ήπατος - Παγκρέατος - Χοληφόρων», 
(MSc in Hepato- biliary-pancreatic Surgery) από το ακα-
δημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χειρουργική 
Ήπατος - Παγκρέατος - Χοληφόρων» (MSC in Hepato-
biliary- pancreatic Surgery), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
«Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος- Χοληφόρων» απο-
σκοπεί:

- Να προσφέρει πληρότητα γνώσεων, από το κυττα-
ρικό επίπεδο μέχρι τη χειρουργική θεραπεία των χει-
ρουργικών νοσημάτων ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων 
(ΗΠΧ), μέσω μιας δομημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

- Να προσφέρει εις βάθος γνώση ανατομίας και των 
παραλλαγών της, φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας, 
ακτινολογίας και ακτινοδιαγνωστικής, νοσολογίας, δια-
φορικής διάγνωσης και τελικής διάγνωσης των χειρουρ-
γικών νοσημάτων ΗΠΧ.

- Να αποκτηθούν γνώσεις πολυεπιστημονικής διαχεί-
ρισης (multidisciplinary approach) με σκοπό την ασφαλή 
και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

- Να αποκτηθούν γνώσεις για την ασφαλή, ενδε-
δειγμένη και εξατομικευμένη χρήση των τεχνολογι-
κών εξελίξεων και των ιατροβιολογικών επιτευγμάτων 
(Radiofrequency).

- Να προσφέρει τις γνώσεις που απαιτούνται για την 
επιλογή της κατάλληλης/σωστής αλληλουχίας θεραπευ-
τικών χειρισμών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος, ανά ασθενή (εξατομικευμένα).

- Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην ασφαλή χειρουρ-
γική.

- Να καλλιεργήσει το κριτικό πνεύμα των φοιτητών για 
τη λήψη της σωστής θεραπευτικής απόφασης (decision 
making) προ-, δι- και μετ-εγχειρητικά.

- Να αποκτηθούν τεχνικές δεξιότητες στις τέσσερις (4) 
κύριες Ογκολογικές θεματικές ενότητες του προγράμ-
ματος: Πρωτοπαθή νεοπλάσματα ήπατος, Καρκίνος 
χοληφόρων, Καρκίνος παγκρέατος, Νευροενδοκρινικά 
νεοπλάσματα και Μεταστατικά νεοπλάσματα ήπατος.

- Να καταστήσει ευδιάκριτα τα όρια ριζικής και παρη-
γορικής χειρουργικής θεραπείας.

- Να ενισχυθούν οι επιστήμονες με γνώσεις για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και συνεχούς επιμόρ-
φωσης στους χώρους εργασίας.

- Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του συστήματος 
υγείας.

- Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας σε επιμέ-
ρους τομείς.

- Να προσφέρει στη χειρουργική κοινότητα εξειδικευ-
μένους χειρουργούς ΗΠΧ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Χειρουργική Ήπατος- Παγκρέατος-Χολη-
φόρων» (MSc in Hepato-biliary-pancreatic Surgery).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔMΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε: α) παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική εκπαί-
δευση με τη συμμετοχή τους σε Ογκολογικά Συμβούλια, 
πειραματικά χειρουργεία και συμμετοχή σε χειρουργεία 
καθώς επίσης και σε γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
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ματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι εργασία ανα-
σκόπησης ή ερευνητική.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Εξαί-
ρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που 
θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. 

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ήπα-
τος - Παγκρέατος - Χοληφόρων» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους ερευνητικών προγραμμάτων,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε χίλια ευρώ (1.000 €) ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία για την κάλυψη πάγιων δαπανών στις οποίες - εν-
δεικτικά - περιλαμβάνονται: α) η αμοιβή του προσωπι-
κού γραμματειακής υποστήριξης, β) η κάλυψη αναγκών 
εκπαιδευτικού υλικού ή αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,

γ) η κάλυψη της υποτροφίας του 2ου έτους σπουδών για 
τον/την αριστούχο φοιτητή/τρια του 1ου έτους σπου-
δών, δ) η κάλυψη εξόδων των hands-on-courses που 
προβλέπονται στο τέλος του 1ου και 2ου εξαμήνου,
ε) η κάλυψη εξόδων ημερίδων, στ) τα έξοδα 2-3 δημοσι-
εύσεων κατ’ έτος και ζ) οι δαπάνες για δημοσιότητα και 
προβολή του ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046610509220004*

ΑΔΑ: 6ΑΠ846ΨΖ2Ν-6ΦΓ
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