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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης Ν.Αρκαδίας με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».

2

Έγκριση τροποποίησης της απόφασης της Συγκλήτου 31373/27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/τ.Β΄/3-9-2018)
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του
Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 226412
(1)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης Ν.Αρκαδίας με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του
ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄/26.4.2013).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ
134/τ.Γ΄/9.8.2019).
7. Την 8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.Β΄/25.2.2011)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με τις α) 1940/19.1.2018 (ΦΕΚ 310/τ.Β΄/2.2.2018),
β) 5293/23.2.2018 (ΦΕΚ 816/τ.Β΄/8.3.2018) και γ) 63967/
13.9.2019 (ΦΕΚ 3537/τ.Β΄/20.9.2019) αποφάσεις του
Υπουργού Εσωτερικών.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις».
10. Την 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
11. Την 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/29.6.2017)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Συντονιστή’’
στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με τις 304768/4.12.2017
(ΦΕΚ. 4409/τ.Β΄/14.12.2017) και 291101/31.12.2018 (ΦΕΚ
86/τ.Β΄/24.1.2019) όμοιες αποφάσεις.
12. Την 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης αναφορικά με τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης» η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 1406/18.3.2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 966/
τ.Β΄/25.5.2011.
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13. Την 684/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»
και συγκεκριμένα του άρθρου 4 που αφορά τη διοίκηση
του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την 684/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης
που αφορά τροποποίηση της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης» που συστάθηκε με την 88/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 966/τ.Β΄/
25.5.2011).
Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 4 αυτής που
αφορά τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου ως εξής:
Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης» θα διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με αναπληρωτές, που ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν:
Α) Επτά (7) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Τρίπολης εκ
των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από τη μειοψηφία.
Β) Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες εκ των πέντε (5)
αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Γ) Μία/ Ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για
τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δ) Μία/ Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης
Γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση
Γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό
δυναμικό σχολικής μονάδας.
Ε) Τέσσερις (4) δημότες κάτοικοι του Δήμου Τρίπολης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής ο
οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (ΦΕΚ 966/τ.Β΄/25.5.2011).
3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Τρίπολης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 21 Οκτωβρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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Αριθμ. 5739
(2)
Έγκριση τροποποίησης της απόφασης της Συγκλήτου 31373/27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/ τ.Β΄/3-9-2018)
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του
Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.
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.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.
3. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/8-12-2017
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «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. 4485/2017 (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 με αριθμό 31373/
27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/τ.Β΄/3-9-2018) σχετικά με την ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του
Στόματος».
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 αριθμό 4/27-08-2019 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση με
αριθμό 16/22-8-2019).
9. 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
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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.
10. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (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 διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών
(3) ετών, από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
11. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα ημερών (30) από την επομένη κοινοποίησης σε αυτόν (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής
10-9-2019).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΑΠΘ,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με
αριθμ. 31373/27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/τ.Β΄/3-9-2018) του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» του
Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του ΑΠΘ, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ τροποποιεί την απόφαση της Συγκλήτου
31373/27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/τ.Β΄/3-9-2018) και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παθολογία και
Θεραπευτική του Στόματος», 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
Αντικείμενο - Σκοπός
Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος" περιλαμβάνει τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
της Στοματολογίας, της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής
και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής όπως αυτά ορίζονται αναλυτικότερα στον Ε σωτερικό Κανονισμό του
ΠΜΣ.
Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος"
είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οδοντιατρικής.
Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από
τη λειτουργία των προηγού μενων Προγραμμάτων, της
Οδοντιατρικής κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2017
σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες σε
εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό εφαρμογών της
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τεχνολογίας στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Έχει
σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από την όλο και
πιο ανταγωνιστική κλινική παροχή υπηρεσιών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ σκοπεύει
να εξειδικευτεί στις μεθόδους και τις εφαρμογές της
οδοντιατρικής επιστήμης και την κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή/και νέα γνωστικά
α ντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να
συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επι
στημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής
επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδο ντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να ανταπο κρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του
Στόματος» απονέμει τους ακόλουθους τύπους διπλώματος ανάλογα με την Ειδίκευση στην οποία έχει φοιτήσει
ο μεταπτυχιακός φοιτητής:
α) Στοματολογία (Master of Science in Oral Pathology/
Medicine)
β) Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (Master of Science in
Oral Surgery) γ) Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (Master of
Science in Hospital Dentistry)
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί
για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
2. Πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά Π.Μ.Σ., που
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν,
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 6 εξάμηνα
για όλες τις Ειδικεύσεις.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
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 μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.
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Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει γενικώς α) θεωρητική κατάρτιση οποία πραγματοποιείται με σεμιναριακά μαθήματα, β) κλινική άσκηση που περιλαμβάνει
συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε διαγνωστικές
συνεδρίες (εξέταση ασθενών) και κλινική εμπειρία με
εκτέλεση από τον ίδιο οδοντιατρικών πράξεων στο αντικείμενο της Ειδίκευσής του, και η οποία επίσης πλαισιώνεται με συνεδρίες βιβλιο γραφικής ενημέρωσης, συνεδρίες συζήτησης πάνω στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική, συνεδρίες παρουσίασης περιστατικών κ.τ.λ., γ) εργαστηριακή άσκηση που
περιλαμβάνει συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή
σε ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό
περιβάλλον όπως ιστοπαθολογικό εργαστήριο, ακτινολογικό εργαστήριο κτλ. και δ) εκπόνηση ερευνητικής
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο
στους δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-τές/ήτριες
ετησίως (ειδίκευση «Στοματολογία»: 4, ειδίκευση «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική»: 4, ειδίκευση «Νοσοκομειακή
Οδοντιατρική»: 4).
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 η
υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις των
αιθουσών και κλινικών του κτιρίου του Οδοντιατρικού
Τμήματος, και ειδικά του Εργαστηρίου Στοματολογίας, του εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,
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Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας και
του Εργαστηρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και του Μανδαλίδειου Κέντρου Οδοντιατρικών Ερευνών, όπως σαφώς περιγράφονται στην Έκθεση
βιωσιμότητας του Τμήματος Οδοντιατρικής.
Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις και πάντα σε συνεννόηση με το Διευθυντή του ΠΜΣ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ορισμένες εξωτερικές δομές του Δημοσίου,
όπως Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.τ.λ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Τα τέλη φοίτησης για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» καθορίζονται
ως εξής: α) Για τους Έλληνες υπηκόους ή τους υπηκόους
χωρών της Ε.Ε. στο ποσό των 1500 ευρώ ανά εξάμηνο
σπουδών για τις Ειδικεύσεις της Στοματολογίας και της
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και στο ποσό των 4000
ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για την Ειδίκευση της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και β) Για τους υπηκόους
χωρών εκτός Ε.Ε. στο ποσό των 1500 ευρώ ανά για τις
Ειδικεύσεις της Στοματολογίας και της Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής και στο ποσό των 6000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για την Ειδίκευση της Οδοντοφατνιακής
Χειρουργικής.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εισαχθεί μέχρι και
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την απόφαση
της Συγκλήτου με αριθμό 31373/27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/
τ.Β΄/3-9-2018) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών που συνοδεύει το ιδρυτικό ΦΕΚ του ΠΜΣ.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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