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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου υπ’
αρ. α) 31398/27-7-2018 (Β’ 3921) σχετικά με την
ίδρυση και β) 22477/2-4-2019 (Β΄ 1323) σχετικά με
την έγκριση του κανονισμού του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

2

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών.

3

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

4

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

5

Κανονισμός Αποδοχών για την Παροχή Διδακτικού Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20343
(1)
Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου υπ’
αρ. α) 31398/27-7-2018 (Β’ 3921) σχετικά με την
ίδρυση και β) 22477/2-4-2019 (Β΄ 1323) σχετικά με
την έγκριση του κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο»
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το

Αρ. Φύλλου 5810

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).
2. Το π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 140)
«Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις
του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).
3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 31-37 και 43-45
και 85, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 455 του
ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 141).
4. Τον ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος» και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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).
6. Τις υπουργικές αποφάσεις με υπό στοιχεία:
α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών» (Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών
ΑΕΙ» (Β΄3387).
7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).
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8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α´ 114)», 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”».
9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809)
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως
31-8-2023.
11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υπ’ αρ. α) 2261/7-9- 2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με αριθμό 2705/8-9-2021 (ΑΔΑ:
ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συγκλήτου
του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ)
περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
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12. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου με υπ’ αρ. α) 31398/
27-7-2018 (Β΄ 3921) σχετικά με την ίδρυση και β)
22477/2-4-2019 (Β΄ 1323) σχετικά με την έγκριση του
κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα
τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Α.Π.Θ.
13. Την εισήγηση της απόλυτης πλειοψηφίας της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες (συνεδρίαση υπ΄αρ.
124/10-5-2022) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού για την τροποποίηση των αποφάσεων
της Συγκλήτου με υπ’ αρ. α) 31398/27-7-2018 (Β΄ 3921)
σχετικά με την ίδρυση και β) 22477/2-4-2019 (Β΄ 1323)
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.
14. Τη θετική εισήγηση υπ΄αρ. 80580/23-6-2022 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ΄αρ. 32/27-5-2022).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ.,
αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 20222023 της απόφασης της Συγκλήτου υπ’ αρ. 31398/
27-7-2018 (Β΄ 3921) σχετικά με την ίδρυση του Π.Μ.Σ.
με τίτλο «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο
Ποδόσφαιρο» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως προς:
την αντικατάσταση των άρθρων 6, 7 και 11, ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90). Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας είναι η ελληνική. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει και σε γλώσσα
διαφορετική της ελληνικής έπειτα από απόφαση από τα αρμόδια όργανα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ Εξάμηνο 1
α/α

Μάθημα

Kωδ. Μαθ.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

Εργοφυσιολογία στο ποδόσφαιρο

001

Υ

6

2

Προπόνηση τεχνικής και τακτικής στο ποδόσφαιρο

002

Υ

6

3

Εμβιομηχανική των τραυματισμών ποδοσφαίρου

003

Υ

6

4

Πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο

004

Υ

6

5

Φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο

005

Υ

6

Σύνολο ECTS
1

Διαμορφώνεται ανάλογα με τα εξάμηνα σπουδών: Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υ)/Επιλογής (Ε)

ECTS

30
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Β’ Εξάμηνο
α/α

Μάθημα

Kωδ. Μαθ.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6

Προπόνηση δύναμης και ισχύος στο ποδόσφαιρο

006

Υ

6

7

Μέθοδοι Έρευνας - Στατιστική

007

Υ

6

8

Προγράμματα επανένταξης στην προπόνηση μετά από
τραυματισμό στο ποδόσφαιρο

008

Υ

6

9

Νέες τεχνολογίες στο ποδόσφαιρο

009

Υ

6

10

Αξιολόγηση της απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης ποδοσφαίρου

010

Υ

6

Σύνολο ECTS

ECTS

30

Γ’ Εξάμηνο
Οι φοιτητές/-τριες επιλέγουν ένα από τα κάτωθι:
Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΕΠΙΛΟΓΗ 1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΥΕ

30

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 Πρακτικές εφαρμογές στην προπόνηση ποδοσφαίρου 011

ΥΕ

15

ΥΕ

15

Επιστροφή στην αγωνιστική δραστηριότητα

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους/στις τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του
Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ΄αρ. 2958/12 και 13-4-2018) και
αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» προβλέπονται
τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δύο
χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450,00 €) ανά
φοιτητή/-τρια και για τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αρ.
31398/27-7-2018 (Β΄ 3921).
Β. Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 20222023 της απόφασης της Συγκλήτου υπ΄αρ. 22477/
2-4-2019 (Β΄ 1323) σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προπόνηση και Πρόληψη
Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες,
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Α.Π.Θ., ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία
Επιλογής Εισακτέων
Η παρ. 1 «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται ως εξής:

012

«1. Αριθμός Εισακτέων
Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος θα φοιτούν στο Π.Μ.Σ. μέχρι τριάντα (30) φοιτητές/-τριες. Η επιλογή θα γίνεται με
βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/-ια από τα κριτήρια εισαγωγής.
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών
ανά διδάσκοντα/-ουσα ορίζεται σε δύο (2) φοιτητές/-τριες ανά διδάσκοντα/-ουσα ενώ η αναλογία του αριθμού
προπτυχιακών φοιτητών/-τριών ανά διδάσκοντα/-ουσα
του Τμήματος ορίζεται περίπου σε είκοσι πέντε (25)».
Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
Στην παρ. 3 «Τέλη Φοίτησης» το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των
δύο χιλιάδων τετρακόσια πενήντα ευρώ (2.450,00 €) και
η καταβολή τους για τα μαθήματα τόσο για τους/τις φοιτητές/-τριες πλήρους όσο και για τους/τις φοιτητές/-τριες μερικής φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου
σε τρεις (3) δόσεις (από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου εκάστου
ακαδημαϊκού έτους Α’ δόση = 1.100,00€, από 1 έως 15 Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους Β’ δόση = 700,00€
και από 1 έως 15 Απριλίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους,
Γ’ δόση = 650,00€). Τα δίδακτρα εξοφλούνται με μοναδικό κωδικό RF που εκδίδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ.
Η μη καταβολή των δόσεων των διδάκτρων συνεπάγεται
διαγραφή του/της φοιτητή/-τριας από το Πρόγραμμα».
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
Η παρ. 1 «Πρόγραμμα Σπουδών» αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Πρόγραμμα Σπουδών
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Το Π.Μ.Σ. χωρίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης κοινά για όλους/-ες τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου διδάσκονται 10 γνωστικά αντικείμενα,
ενώ στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές/-τριες μπορούν να επιλέξουν είτε τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας είτε την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. για τους/τις φοιτητές/-τριες πλήρους φοίτησης, είναι τα παρακάτω:
1ο εξάμηνο
1.
Εργοφυσιολογία στο ποδόσφαιρο
2.
Προπόνηση τεχνικής και τακτικής στο ποδόσφαιρο
3.
Εμβιομηχανική των τραυματισμών ποδοσφαίρου
4.
Πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο
5.
Φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο
2ο εξάμηνο
6.
Προπόνηση δύναμης και ισχύος στο ποδόσφαιρο
7.
Μέθοδοι Έρευνας - Στατιστική
Προγράμματα επανένταξης στην προπόνηση μετά από τραυματισμό στο ποδό8.
σφαιρο
9.
Νέες τεχνολογίες στο ποδόσφαιρο
10. Αξιολόγηση της απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης ποδοσφαίρου
3ο εξάμηνο
Επιλογή 1:
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Master’s Thesis)
Επιλογή 2: 11. Πρακτικές εφαρμογές στην προπόνηση ποδοσφαίρου
12. Επιστροφή στην αγωνιστική δραστηριότητα
ΣΥΝΟΛΟ

Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής
Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων.
Στην παρ. 2 «Σύντομη περιγραφή μαθημάτων» προστίθενται 2 νέα μαθήματα xii και xiii ως εξής:
xii. Πρακτικές εφαρμογές στην προπόνηση ποδοσφαίρου
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να σχεδιάσουν καθώς και να παρουσιάσουν στον
αγωνιστικό χώρο προγράμματα προπόνησης τεχνικής,
τακτικής, φυσικής κατάστασης, σε ομάδες αναπτυξιακών
ηλικιών, σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, καθώς και σε ομάδες ενηλίκων ποδοσφαιριστών διαφόρων αγωνιστικών
επιπέδων.
xiii. Επιστροφή στην αγωνιστική δραστηριότητα
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της διαδικασίας της τελικής φάσης αποκατάστασης που είναι η
εξέλιξη στην απεριόριστη συμμετοχή στην ομαδική και
προ αγωνιστική προπόνηση. Η φάση αυτή είναι το αποκορύφωμα ολόκληρης της διαδικασίας θεραπείας και
αποκατάστασης που περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία επανένταξης με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης
και καθοδήγησης από τη στιγμή του τραυματισμού έως
την πρώτη συμμετοχή στον αγώνα».
Στην παρ. 3 «Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας» μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται πέμπτο
εδάφιο ως εξής:

ώρες/εβδομάδα
3
3
3
3
3

ECTS
6
6
6
6
6

3
3

6
6

3

6

3
3

6
6

30
7
7
30

15
15
90

«Επίσης, μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος που διδάσκει
στο Π.Μ.Σ., εννέα (9) συνολικά ώρες, κατ’ ελάχιστον,
δύναται να αναλαμβάνει την επίβλεψη διπλωματικής
εργασίας».
Άρθρο 9
Έσοδα Προγραμμάτων - Διαδικασία Οικονομικής
Διαχείρισης
Η πρώτη και δεύτερη παραγράφος αντικαθίστανται
ως εξής:
«Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. για κάλυψη των εξόδων του προϋπολογισμού σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη (άρθρο 11
«Τέλη Φοίτησης» - Β’ 3921/2018) προέρχονται αποκλειστικά από τέλη φοίτησης».
«Τα τέλη φοίτησης είναι δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (2.450,00 €). Η καταβολή των τελών φοίτησης
γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. (Δόση Α’= 1.100,00€) με την
εγγραφή στο Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη του 1ου εξαμήνου
σπουδών και οι υπόλοιπες δόσεις με την έναρξη του 2ου
και 3ου εξαμήνου (Δόση Β’= 700,00€, Δόση Γ’ = 650,00€).
Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα πρότασης
για αναπροσαρμογή του ύψους των τελών φοίτησης με
αιτιολογημένη απόφαση».
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου με
αριθμό 22477/2-4-2019 (Β΄ 1323).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2022

Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

Αριθμ. 20208

Ι

(2)

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπό στοιχεία 113616/Ζ2/2-9-2020 (Γ΄ 1506)
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για τη μετάταξη του Δημητρίου Κολοκοτρώνη του Δαμιανού, μόνιμου μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας,
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε αντίστοιχη κενή θέση στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών υπ΄αρ. συνεδρ. 3/18-10-2022,
για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του Δημητρίου Κολοκοτρώνη του Δαμιανού μέλους Ε.ΔΙ.Π. του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών (έγγραφο του Τμήματος υπ’
αρ. 19011/1-11-2022).
6. Την υπ’ αρ. 14254/14-10-2022 αίτηση του παραπάνω
μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
για τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό του Δημητρίου Κολοκοτρώνη του
Δαμιανού, υπηρετούντος μέλους του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Φαινόμενα Μεταφοράς στην Παραγωγή και Μετατροπή Ενέργειας:
Θεωρία και Εφαρμογές».

Αριθμ. 19010
(3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπό στοιχεία 77598/Z2/23-6-2022 (Γ΄ 1621)
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αρ. 84966/7-7-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ46Ψ8ΧΒΟΥ6) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6. Την πρυτανική πράξη υπ’ αρ. 10018/3-10-2022
(Γ΄ 2579) βαθμολογικής κατάταξης υπηρετούντων μελών
Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής
υπ’ αρ. συνεδρ. 6/24-10-2022, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του Σωτηρίου Σωτηρούδη του Παναγιώτη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό
ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα Εφαρμογών
Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής (έγγραφο του Τμήματος υπ΄αρ. 18149/27-10-2022).
8. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φυσικής για τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό του Σωτηρίου Σωτηρούδη του Παναγιώτη, υπηρετούντος μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα Εφαρμογών
Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής:
«Ραδιοεπικοινωνίες».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

Αριθμ. 4347
(5)
Κανονισμός Αποδοχών για την Παροχή Διδακτικού Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπό στοιχεία 77598/Z2/23-6-2022 (Γ΄ 1621),
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αρ. 84966/7-7-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ46Ψ8ΧΒΟΥ6), διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6. Την πρυτανική πράξη υπ’ αρ. 10018/3-10-2022
(Γ΄ 2579) βαθμολογικής κατάταξης υπηρετούντων μελών
Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής υπ΄αρ. συνεδρ. 6/24-10-2022, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου της Ελένης Πετρίδου
του Παναγιώτη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φυσικής
της Σχολής Θετικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη
το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, τους
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη του
Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών του
Τμήματος Φυσικής (έγγραφο του Τμήματος υπ΄αρ.
18145/27-10-2022).
8. Την από 21-9-2022 αίτηση του παραπάνω μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φυσικής για τον καθορισμό του
γνωστικού αντικειμένου του.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ελένης Πετρίδου του
Παναγιώτη, υπηρετούντος μέλους του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα Φυσικής
Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Διδακτική της Φυσικής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»
(Α’ 31).
β) του άρθρου 1 του ν. 3255/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (Β’ 138).
γ) του π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α’ 119).
δ) του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
2. Την υπό στοιχεία 159130/Ζ1/20.11.2020 (Β’ 5312)
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ι.Π.
3. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την
κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ιδιαίτερα το
άρθρο 126, την παρ. 5 του άρθρου 448 και το άρθρο 460.
4. Τις περ. θ’ και κδ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
5. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
6. Την υπ’ αρ. 3339/09.08.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 746),
με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χριστίνας Μπάνου από τη θέση
της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας και ορίζεται στη θέση της η
Καθηγήτρια Αικατερίνη Καμπάση.
7. Την υπ’ αρ. 3485/02.09.2022 πράξη Πρύτανη με
θέμα: 3η Ανασυγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου Ιονίου Πανεπιστημίου.
8. Την υπ’ αρ. 3923/30.09.2022 απόφαση Πρύτανη
«Καθορισμός τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων που
μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις του Ιονίου Πανεπιστημίου - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου» (Β’ 5227).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ομόφωνα εγκρίνει τον «Κανονισμό Αποδοχών για
την Παροχή Διδακτικού Έργου» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο Κανονισμός Αποδοχών για την Παροχή Διδακτικού Έργου (εφεξής: «Κανονισμός»), εφαρμόζεται
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σε όλες τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που
παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών
δεύτερου κύκλου, σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών (Ξ.Π.Σ.) όλων των κύκλων, καθώς επίσης και σε
εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. του Ιδρύματος.
2. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες
διδακτικού προσωπικού που παρέχουν διδακτικό έργο
σε διιδρυματικά και κοινά προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράμματα του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα
Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς, εφόσον το Ίδρυμα έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Κανονισμού είναι ο προσδιορισμός των
ανώτατων ορίων αμοιβής των διάφορων κατηγοριών
διδασκόντων ανά διδακτική ώρα/διδακτικό έργο και
ανά κατηγορία εκπαιδευτικού προγράμματος, στις περιπτώσεις που η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών
γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος και τα προγράμματα αυτά
προβλέπουν την καταβολή τελών φοίτησης από τους
συμμετέχοντες.
Άρθρο 3
Διδακτικό έργο
Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022, ως διδακτικό έργο νοείται: α) η αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής, β) η διεξαγωγή
εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, γ) το κλινικό έργο για τη διδασκαλία φοιτητών και η διεξαγωγή
κλινικών ασκήσεων, δ) η εποπτεία και ο συντονισμός
των φοιτητών κατά τη διενέργεια πρακτικής άσκησης,
ε) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και
στ) η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων ή η οργάνωση και ο συντονισμός άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμβάθυνση
και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο γνώσεων των φοιτητών
σε επιστημονικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου
του προγράμματος σπουδών.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Διδασκόντων
1. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες
διδασκόντων των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων.
2. Με τον Κανονισμό καθορίζεται το ανώτατο όριο
αμοιβής ανά διδακτική ώρα/διδακτικό έργο και ανά
κατηγορία προγραμμάτων σπουδών για τις ακόλουθες
κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με τα προσόντα τους:
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
των Α.Ε.Ι. ανά βαθμίδα,
β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
των Α.Ε.Ι.,
γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,
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δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. του άρθρου 170 του ν. 4957/2022,
στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες του άρθρου 173 του
ν. 4957/2022,
ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές του
άρθρου 171 του ν. 4957/2022,
η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου
172 του ν. 4957/2022,
θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές του άρθρου 169 του
ν. 4957/2022,
ι) μεταδιδάκτορες του Ιονίου Πανεπιστημίου,
ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και επιμορφωτικά προγράμματα
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.) του Ιδρύματος,
όπως οι ως άνω κατηγορίες εξειδικεύονται στις επιμέρους διατάξεις του ν. 4957/2022 για κάθε κατηγορία
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Διδασκόντων
1. Το διδακτικό προσωπικό των περ. α) έως δ) της
παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού έχει δικαίωμα πρόσθετης απασχόλησης για την παροχή διδακτικού έργου
στα εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα του άρθρου 1, υπό την προϋπόθεση ότι το διδακτικό έργο αυτό
είναι πέραν των ελάχιστων τακτικών υποχρεώσεών του
και ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του
προς το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί.
2. Για τον σκοπό αυτό, το διδακτικό προσωπικό των
περ. α) έως δ) της παρ. 2 του άρθρου 4 υποβάλλει προς
τον Ε.Λ.Κ.Ε. σχετική υπεύθυνη δήλωση, περί τήρησης
όλων των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης στα σχετικά εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και στο
διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) της παρ. 2 του
άρθρου 4 του Κανονισμού, αποκλειστικά για την παροχή
διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση
πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχουν
ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει.
Άρθρο 6
Ανώτατα όρια αμοιβής ανά διδακτική ώρα/
διδακτικό έργο ανά κατηγορία προγράμματος
σπουδών
1. Τα ανώτατα όρια αμοιβής αφορούν συμμετοχή
σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακά και
Μεταπτυχιακά).
Τα ανώτατα όρια αποζημίωσης των διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4, ανά ώρα διδακτικού έργου απο-
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κλειστικά της κατηγορίας (α) του άρθρου 3 του παρόντος
ορίζονται ως ακολούθως:
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες
(ανάλογα με τη βαθμίδα αφυπηρέτησης), μέλη Δ.Ε.Π.
Α.Σ.Ε.Ι., ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων της ημεδαπής:
Καθηγητής/Ερευνητής α’ βαθμίδας: έως 100 ευρώ.
Αναπληρωτής Καθηγητής/Ερευνητής β’ βαθμίδας: έως
90 ευρώ.
Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος ή επί θητεία)/Ερευνητής γ’ βαθμίδας: έως 80 ευρώ.
Λέκτορας-Λέκτορας Εφαρμογών/Ειδικός Λειτουργικός
Επιστήμονας (Ε.Λ.Ε.): έως 70 ευρώ.
Ως προς τους συνεργαζόμενους καθηγητές και εν γένει
καθηγητές Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές/Ε.Λ.Ε.
κέντρων ή ινστιτούτων της αλλοδαπής, καθώς και τους
επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, το αρμόδιο όργανο (η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής για τα Π.Μ.Σ. και
η Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών, ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή για τα Ξ.Π.Σ.), τους κατατάσσει
σε μία από τις ως άνω κατηγορίες, ανάλογα με τα προσόντα τους.
β) Για τις λοιπές κατηγορίες διδασκόντων ανά ώρα
διδακτικού έργου ισχύουν τα ακόλουθα:
Μέλη Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.ΤΕ.Π.: έως 70 ευρώ.
Μεταδιδάκτορες/Εντεταλμένοι διδάσκοντες/Ερευνητές επί συμβάσει: έως 60 ευρώ.
Λοιποί επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού: έως 60 ευρώ.
Λοιποί επιστημονικοί συνεργάτες, κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού(ών): έως 50 ευρώ.
Λοιποί επιστημονικοί συνεργάτες, κάτοχοι Πτυχίου/
Διπλώματος ΑΕΙ: έως 40 ευρώ.
2. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συμμετοχής σε Σεμινάρια/
Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ισχύουν τα αναφερόμενα
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με τη διαφορά ότι
όλες οι ανωτέρω αμοιβές, πολλαπλασιάζονται με τον
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συντελεστή 0.8 (80%). Για τις κατηγορίες διδασκόντων,
όπου απαιτείται κατάταξη από το αρμόδιο όργανο, η
κατάταξη γίνεται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου
του προγράμματος.
3α. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο αφορά τις
υπόλοιπες περ. (β) έως και (στ) του άρθρου 3, με εξαίρεση την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, όλες οι ανωτέρω ωριαίες αμοιβές (παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου)
πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0.7 (70%).
3β. Για την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, ορίζεται
ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 500 € ανά φοιτητή/
εργασία.
4. Επιπλέον, η αμοιβή για ασύγχρονη εκπαίδευση δεν
μπορεί να ξεπερνά το 50% των αμοιβών του παρόντος
άρθρου.
5. Σε περίπτωση πρόσκλησης καταξιωμένων επιστημόνων ή καλλιτεχνών ανώτατης βαθμίδας, κυρίως από
το εξωτερικό, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων της ημεδαπής, προκειμένου να προσφέρουν διδακτικό έργο, με
τεκμηριωμένη εισήγηση του έχοντος την ακαδημαϊκή
ευθύνη του εκάστοτε προγράμματος και έγκριση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, η προσφερόμενη αμοιβή
μπορεί να ορισθεί έως 120 ευρώ ανά ώρα ανεξαρτήτως
προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι η συνολική παροχή διδασκαλίας από τον προσκεκλημένο επιστήμονα
δεν υπερβαίνει τις 24 διδακτικές ώρες ανά εξάμηνο.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει συμβάσεις απασχόλησης που συνάπτονται
μετά από αυτήν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 1 Νοεμβρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
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