
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Πανεπιστημιακής Κλινικής με την ονομα-
σία: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στην Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης - (Emergen-
cy Medicine Clinic) και έγκριση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας της σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως ισχύει 
με τον ν. 4559/2018 (Α΄142).

2 Τροποποίηση του άρθρου  3.1. του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, με τίτλο: «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές 
Σπουδές» (υπ΄αρ. 7144/30-05-2018 απόφαση Συ-
γκλήτου Β΄2208).

3 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Εσω-
τερικού Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Χημείας (υπ’ αρ.. 2287/27-02-2018 από-
φαση της Συγκλήτου Β΄807).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 4565 (1)
Ίδρυση Πανεπιστημιακής Κλινικής με την ονο-

μασία: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στην 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης  - 

(Emergency Medicine Clinic) και έγκριση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σε 

εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 

(Α΄114), όπως ισχύει με τον ν. 4559/2018 (Α΄142). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ.  87/1973 (Α΄159) περί ιδρύσεως Πανεπι-

στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως ισχύει με 
το ν.δ. 114/1974 (Α΄310) και τον ν. 259/1976 (Α΄25), το 
π.δ. 296/1973 (Α΄239) περί καθορισμού του τίτλου και 
της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το 
π.δ. 103/1983 (Α΄48) περί διαδικασίας ένταξης καθηγη-
τών, πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμή-
ματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.ά. …, καθώς και 

της λοιπής νομοθεσίας περί ιδρύσεως του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών 
μονάδων αυτού.

2. Το π.δ. 653/1976 (Α΄241) περί ιδρύσεως Ιατρικής Σχο-
λής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον ν. 641/1977 (Α΄200) 
περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., 
άρθρο 11, το π.δ. 103/1983 (Α΄48) περί μετονομασίας της 
Ιατρικής Σχολής, κ.ά., το π.δ. 96/2013 (Α΄133) για την «Κα-
τάργηση-συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Α΄195) και την εκδοθείσα μετ’ 
αυτού υπ’ αρ. 10.954/31-07-2013 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη (Β΄1959). Την υπ’ αρ. 16.775/28-11-2017 
(Β΄4472) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης περί θεμάτων λειτουργίας της Μονοτμηματικής 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως η εν λόγω ισχύει με την υπ’ 
αρ. 6638/30-05-2019 απόφαση τροποποίησης (Β΄2976).

3. Το π.δ. 361/1983 (Α΄129) περί οργάνωσης του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, όπου με βάση το άρθρο 1 ιδρύονται 
στο Τμήμα Ιατρικής Κλινικές και εργαστηριακές μονάδες 
για τις ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες, οι οποίες 
κατανέμονται στους Τομείς, στη συνέχεια επιφέρονται 
διορθώσεις σφαλμάτων με το ΦΕΚ 185/τ.Α΄/21-12-1983 
και με την υπ΄αρ. Β1/370/12-05-1988 υπουργική απόφα-
ση (Β΄303) ακολουθεί η συγχώνευση, μετονομασία και 
ανακατανομή των κλινικών και εργαστηριακών μονάδων 
που προβλέπονται στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου 
προεδρικού διατάγματος.

4. Την υπ’ αρ. 57356/Ζ1/12-04-2018 (Β΄1413) υπουργι-
κή απόφαση περί μετονομασίας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή.

5. Την υπ’ αρ. Α3β/οικ.9137/22-07-1988 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β΄545) περί εγκατάστασης και λειτουργίας των κλινικών, 
εργαστηρίων και ειδικών μονάδων του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο Ηρακλείου (Πε.Πα.ΓΝΗ).

6. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανε-
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πιστημίου Κρήτης βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 
και του άρθρου 8 αντίστοιχα του ν. 4485/2017.

7. Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 (Α΄87) «Για τη δομή 
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του 
ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του 
ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως προστέθηκε στο άρθρο 80 
του ν.  4009/2011, το οποίο αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθρο 28 
του ν. 4485/2017 και όπως προστέθηκε το άρθρο 28α 
στον ν. 4485/2017 με την παρ. 2 του άρθρου 51 του 
ν. 4559/2018 και ισχύει από 03-08-2018.

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) περί οργάνω-
σης και λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα: 
άρθρο 1 «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης - Νο-
μική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 9 
«Σχολές, Τμήματα, Τομείς», ΚΕΦ. Ε΄ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥ-
ΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ), κυρίως το άρθρο 28α «Σύσταση, 
οργάνωση και λοιπά θέματα κλινικών», το οποίο προ-
στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 
(Α΄ 142), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 84 
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄», 
και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» του ιδίου 
νόμου, όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις» και τον ν.4559/2018 (Α΄142) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

9. Την αναγκαιότητα της ίδρυσης της Κλινικής με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών, ερευνητικών 
και κλινικών αναγκών στο αντικείμενο της επείγουσας 
ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρή-
της, η οποία έχει καθοριστεί ως ιατρική εξειδίκευση με 
την αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/2018 (Β΄3958) υπουργική 
απόφαση.

10. Το γεγονός ότι στην Κλινική οργανώνονται και 
λειτουργούν ειδικές μονάδες, ήτοι Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών, Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας, Μονάδα Συν-
δρομικής επιτήρησης/καταγραφής και ανάλυσης, Μο-
νάδα Σύνδεσης με την πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
Εργαστήριο Επείγουσας Ιατρικής [σχετικό: υπ’ αρ. Υ4α/
OIK 39173 (Β΄1251)] υπουργική απόφαση.

11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Ιατρικής Σχο-
λής του Ιδρύματος (συνεδρίαση 30η/29-04-2020) περί 
ίδρυσης Πανεπιστημιακής Κλινικής με την ονομασία: 
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και έγκριση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας της σε εφαρμογή των διατάξε-
ων ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως ισχύει με τον ν. 4559/2018 
(Α΄142).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (συνεδρίαση 430η/30-04-2020) περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημιακής Κλινικής, με την ονομασία: «ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στην Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Κρήτης και έγκριση του Εσωτερικού Κανονι-

σμού Λειτουργίας της βάσει των κείμενων διατάξεων.
13. Την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιδρύματος, 
με τίτλο: «Εισήγηση των διατάξεων του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 
(Α΄ 258) και του άρθρου 28 α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
όπως ισχύουν».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α΄112) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει με τον ν. 4210/2013 (Α΄254), 
τον ν. 4305/2014 (Α΄237) και το π.δ. 28/2015 (Α΄34), κα-
θώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ 
αρ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση 
και την υπ’ αρ.  ΥΑΠ/Φ.40/3404/02-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-
3ΦΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

15. Την υπ’ αρ. 146408/Ζ1/20-09-2019 υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 783), ΑΔΑ: Ω5ΣΣ4653ΠΣ-ΞΗ5),  με 
τίτλο: «“Διαπιστωτική πράξη περί άσκησης καθηκόντων 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης” από τον Ανα-
πληρωτή Πρύτανη και εκτελών χρέη Αντιπρύτανη, Κα-
θηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου, με θητεία 
από 12-09-2019 έως 31-08-2020, στην οποία επιφέρεται 
διόρθωση σφάλματος με το (Υ.Ο.Δ.Δ. ΄896)».

16. Τις διατάξεις της παρ. 2 τελευτ. εδ΄. του άρθρου 28α 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) περί εκδόσεως πράξης ίδρυσης 
Κλινικής, ως άνω.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε: α) την ίδρυση Πανεπιστημιακής Κλινικής 
με τίτλο: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και με διεθνή 
τίτλο: «Emergency Medicine Clinic» στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και β) τον Εσωτερικό Κανο-
νισμό Λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής Επεί-
γουσας Ιατρικής, ο οποίος αποτελείται από έντεκα (11) 
άρθρα και έχει, ως εξής:

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής,
με τίτλο: “Κλινική Επείγουσας Ιατρικής” - 
(Emergency Medicine Clinic), 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άρθρο 1
Ίδρυση, Αντικείμενο

Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρή-
της Πανεπιστημιακή Κλινική με την ονομασία “Κλινική 
Επείγουσας Ιατρικής” και με διεθνή τίτλο “Emergency 
Medicine Clinic”, η οποία ανήκει στην Ιατρική Σχολή και 
εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες 
στο αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής. Στην κλινική 
οργανώνονται και λειτουργούν:

1.1. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το οποίο 
προβλέπεται ως διατομεακό τμήμα το οποίο είναι εγκα-
τεστημένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
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με την Υ4α/OIK 39173 (ΦΕΚ 1251/τ.Β΄/2012) υπουργική 
απόφαση περί του οργανισμού αυτού. Στο ΤΕΠ αντιμε-
τωπίζονται όλων των ειδών επείγοντα περιστατικά στα 
οποία παρέχεται διαγνωστική και θεραπευτική υποστή-
ριξη από το προσωπικό του ΤΕΠ με την εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία που αυτό διαθέτει, καθώς και με τη 
βοήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

1.2. Τμήμα βραχείας νοσηλείας, το οποίο προβλέπεται 
ως διατομεακό τμήμα το οποίο είναι εγκατεστημένο στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με την Υ4α/OIK 
39173 (ΦΕΚ 1251/τ.Β΄/2012) υπουργική απόφαση περί 
του οργανισμού αυτού. Η μονάδα αυτή νοσηλεύει ασθε-
νείς που αναμένουν την ολοκλήρωση της διαγνωστικής 
ή θεραπευτικής διαδικασίας πριν την εισαγωγή τους σε 
άλλη κλινική του νοσοκομείου ή την λήψη εξιτηρίου για 
το σπίτι τους.

1.3. Μονάδα Συνδρομικής επιτήρησης/καταγραφής 
και ανάλυσης. Η μονάδα αυτή αναλαμβάνει την κατα-
γραφή και αξιολόγηση δεδομένων των προσερχομένων 
ασθενών της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο στόχος της 
μονάδας αυτής είναι η συνεχής καταγραφή συγκεκριμέ-
νων οξέων διαταραχών υγείας (βαριά λοιμώδη μεταδο-
τικά νοσήματα και τραύμα), με σκοπό την ενημέρωση 
των αρχών και την υπόδειξη μέτρων για την πρόληψη, 
αντιμετώπιση ή περιορισμό των καταστάσεων αυτών.

1.4. Μονάδα Σύνδεσης με την πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας. Η μονάδα αυτή οργανώνει δράσεις για την κα-
λύτερη πρόληψη επειγόντων καταστάσεων και για την 
ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ της Κλινικής 
Επείγουσας Ιατρικής με τους μηχανισμούς πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας με σκοπό την καλύτερη αντιμετώ-
πιση των ασθενών μετά από μια επείγουσα νόσο.

1.5. Εργαστήριο Επείγουσας Ιατρικής. Ειδικός χώρος 
με κατάλληλο εξοπλισμό (α) για την ανάπτυξη έρευνας 
και για την εκπαίδευση σε πρακτικές δεξιότητες επεί-
γουσας ιατρικής και (β) την έρευνα και την εκπαίδευση 
στην παρακλίνια επείγουσα υπερηχοτομογραφία (Point 
Of Care Ultrasound) προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοι-
τητών και ειδικευομένων ιατρών στο αντικείμενο της 
Επείγουσας Ιατρικής, καθώς και εξειδικευομένων στην 
Επείγουσα Ιατρική.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κλινικής, του Τμή-
ματος, των Ειδικών Μονάδων και του Εργαστηρίου της 
που ιδρύονται με το άρθρο 1 της παρούσης απόφασης 
διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται 
στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Έργο

3.1. Η Αποστολή της Κλινική Επείγουσας Ιατρικής είναι:
3.1.1. Η δημιουργία χωροταξικής και λειτουργικής 

δομής αφιερωμένης στην φροντίδα όλων των ιατρικών 
επειγόντων και η εξασφάλιση εντός αυτής της δομής –
σαν κυρίαρχης προτεραιότητας– του περιορισμού της 
θνητότητας και της νοσηρότητας με την πρώιμη διά-
γνωση και θεραπεία καταστάσεων απειλητικών για ένα 
όργανο ή μέλος ή την ίδια την ζωή του ασθενούς.

3.1.2. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των συναφών 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στα αντικείμενα 
δραστηριότητάς της.

3.1.3. Η εκπαίδευση με στόχο την συμμετοχή στις εξε-
τάσεις για την λήψη του τίτλου εξειδίκευσης στην Επεί-
γουσα Ιατρική σε ειδικούς ιατρούς, όπως ορίζει ο νόμος.

3.1.4. Η εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και εν γένει 
παραγωγή της γνώσης σχετικά με την παθογένεια, πρό-
σληψη, διάγνωση και θεραπεία επειγόντων παθολογικών 
καταστάσεων.

3.1.5. Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών 
γνώσεων με τις κλινικές ή εργαστήρια, επιστημονικές 
εταιρείες, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής, τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευ-
νών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δρα-
στηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα 
της κλινικής.

3.1.6. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
και διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή 
απόψεων και την επιμόρφωση των συμμετεχόντων.

3.1.7. Η δημιουργία προϋποθέσεων αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας σε περιπτώσεις 
μαζικών καταστροφών.

3.1.8. Η εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρο-
μή, που εμπίπτουν στα θέματα με τα οποία ασχολείται 
η Κλινική.

3.2. Το έργο της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής διακρί-
νεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό.

3.2.1. Το Εκπαιδευτικό Έργο της Κλινικής Επειγόντων 
Περιστατικών περιλαμβάνει την εκπαίδευση των προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής 
Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευόμενων ή ειδικευομέ-
νων ιατρών, την εκπαίδευση εξειδικευόμενων ιατρών 
στην επείγουσα ιατρική και την εκπαίδευση άλλων λει-
τουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται 
από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και είναι 
θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών. Οι φοιτητές παράλληλα με την εκπαίδευση 
παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες της 
κλινικής και των μονάδων της. Η εκπαίδευση ειδικευο-
μένων και ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική 
και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση 
πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεω-
ρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά 
μαθήματα, διαλέξεις από καθηγητές και προσκεκλημέ-
νους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώ-
σεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική 
ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικά 
συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια. Στο εκ-
παιδευτικό έργο της κλινικής περιλαμβάνεται και η εκπό-
νηση Διδακτορικών Διατριβών, των οποίων προΐσταται 
μέλος ΔΕΠ της Σχολής, σύμφωνα με τους κανόνες της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και 
δραστηριότητες συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
για επαγγελματίες του χώρου της υγείας.
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3.2.2. Το Ερευνητικό Έργο περιλαμβάνει εφαρμοσμένη 
κλινική έρευνα, πειραματική και βασική έρευνα και γίνε-
ται από το προσωπικό της κλινικής μόνο ή σε συνεργασία 
με άλλους ερευνητές, κλινικές ή εργαστήρια, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ερευ-
νητικά πρωτόκολλα.

Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην μελέτη και ανα-
ζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων στα 
επιστημονικά πεδία που υπηρετεί η κλινική και στην 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Δικαί-
ωμα εκτέλεσης ερευνητικού έργου έχει το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, των μονάδων και 
του εργαστηρίου της, καθώς και μέλη της Ιατρικής Σχο-
λής και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ή 
ερευνητές από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά 
εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε θέματα 
που άπτονται των αντικειμένων της κλινικής μετά από 
σχετική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής.

3.2.3. Το Κλινικό Έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη 
των ασθενών που επισκέπτονται το ΤΕΠ και τις λοιπές 
μονάδες της κλινικής. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές 
και θεραπευτικές (επεμβατικές ή συντηρητικές). Όλοι οι 
διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί και αποφάσεις 
θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της επιστήμης 
και να αποτελούν εφαρμογή αποδεδειγμένων ή διεθνώς 
παραδεκτών πρακτικών. Διαγνωστικοί ή θεραπευτικοί 
πειραματικοί χειρισμοί εφαρμόζονται μόνο μετά από 
έγκριση της επιτροπής ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας 
και με έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών τη διεξαγωγή 
έρευνας σε κλινικές και βασικές επιστήμες με σκοπό τη 
βελτίωση των παρεχομένων φροντίδων στους ασθενείς. 
Το κλινικό έργο του ΤΕΠ συνεπικουρείται από ειδικευό-
μενους και ειδικευμένους ιατρούς άλλων κλινικών και 
εργαστηρίων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες 
των επειγόντων περιστατικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής στελεχώνεται από ια-
τρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου εγκαθίσταται και 
λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Δι-
ευθυντή και μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων της Ιατρικής 
Σχολής, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει 
στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της 
κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευ-
όμενους, εξειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς 
του ΕΣΥ που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). 
και μέλη του νοσηλευτικού, βοηθητικού, παραϊατρικού 
και διοικητικού προσωπικού, το οποίο διορίζεται στην 
Κλινική, τις μονάδες και το εργαστήριό της, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις του ΕΣΥ. Η τοποθέτηση στην 
κλινική των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Στις δραστηρι-
ότητες της κλινικής μπορεί να συμμετέχει προσωπικό 
που προέρχεται από ανταλλαγές με το αντίστοιχο προ-

σωπικό Ακαδημαϊκών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 
ημεδαπής και αλλοδαπής και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
στο πλαίσιο των μετεκπαιδευτικών ή ερευνητικών προ-
γραμμάτων της Κλινικής μετά από σχετική άδεια από τα 
αρμόδια όργανα.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

5.1. Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής διευθύνεται από μέ-
λος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με γνωστικό αντικείμενο “Επείγουσα ιατρική”, ο οποί-
ος εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριες από τις αρμοδιότητες 
του Διευθυντού είναι:

5.1.1. Ο συντονισμός και η εποπτεία του κλινικού, ερευ-
νητικού, διδακτικού έργου.

5.1.2. Η κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα 
της Ιατρικής Σχολής, του ετήσιου προγράμματος λει-
τουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες.

5.1.3. Η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων 
των επιστημονικών, διοικητικών και άλλων συλλογικών 
οργάνων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

5.1.4. Η μέριμνα για τη στελέχωση της Κλινικής, των 
μονάδων και του εργαστηρίου της με το αναγκαίο προ-
σωπικό.

5.1.5. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα των Επιστημο-
νικών Υπευθύνων των Μονάδων και των Εργαστηρίων 
της Κλινικής, σύμφωνα με την επιστημονική γνώση, τη 
μετεκπαίδευση, την πείρα και τη δραστηριότητά τους 
στο αντικείμενο, και τα εν γένει επιστημονικά και διοι-
κητικά προσόντα τους και η εκχώρηση με απόφασή του 
ορισμένων από τις αρμοδιότητές του σε αυτούς.

5.1.6. Η εκπροσώπηση της Κλινική στα επιστημονικά, 
διοικητικά και συλλογικά όργανα, καθώς και σε κάθε 
άλλη παρουσία της Κλινικής στην Ιατρική Σχολή, στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εκτός αυτών.

5.1.7. Η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσό-
δων της Κλινικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.1.8. Η τήρηση του αρχείου και του ημερολόγιου των 
επιστημόνων και των δραστηριοτήτων της Κλινικής, και 
η υποβολή κάθε χρόνο απολογισμού των δραστηριο-
τήτων της.

5.1.9. Αποφασίζει για κάθε επί μέρους θέμα διοίκησης 
και λειτουργίας της Κλινικής και υποχρεώσεων του προ-
σωπικού, το οποίο δεν καλύπτεται από τις διατάξεις των 
εν ισχύ νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων.

5.1.10. Η υπογραφή κάθε εξερχόμενου υπηρεσιακού 
εγγράφου της Κλινικής.

5.1.11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπλη-
ρώνεται από μέλος ΔΕΠ ή γιατρό του ΕΣΥ με βαθμό Δι-
ευθυντή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση – Λειτουργία

6.1. Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής μετά των Μονάδων 
της όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης, θα 
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εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο Ηρακλείου, με τα τμήματα, κλινικές και εργα-
στήρια του οποίου θα συνεργάζεται στενά, προκειμένου 
να εκπληρώνεται πλήρως το νοσηλευτικό, διδακτικό, 
ερευνητικό και διοικητικό τους έργο.

6.2. Το Εργαστήριο Επείγουσας Ιατρικής της Κλινικής 
θα λειτουργεί στους χώρους της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

6.3. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

6.4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει καλή 
λειτουργία της Κλινικής, των Εργαστηρίων και των Μο-
νάδων της, τη χρήση των οργάνων και των υλικών που 
ανήκουν στην Κλινική και την παραμονή εργαζόμενων 
ή παρατηρητών σε χώρους όπου διεξάγονται πειρα-
ματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί 
κανόνες ασφάλειας. Για κάθε ερευνητική, κλινική ή πει-
ραματική δραστηριότητα, ο Διευθυντής ενημερώνεται 
εκ των προτέρων και καθορίζει μέσα στο πλαίσιο της 
αποστολής και των στόχων της Κλινικής, την προτεραι-
ότητα υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και 
την κατανομή των χώρων, των οργάνων και της χρημα-
τοδότησης, εάν υπάρχει.

6.5. Χρησιμοποίηση του υλικού της Κλινικής και των 
οργάνων που ανήκουν σε αυτό επιτρέπεται μόνον στο 
προσωπικό της Κλινικής ή σε ειδικούς ερευνητές που 
έχουν ειδική εκπαίδευση στο χειρισμό των οργάνων 
αυτών και έχουν την άδεια της Διεύθυνσης. Κινητά όρ-
γανα ή σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
ερευνητικών προγραμμάτων εκτός των χώρων της Κλι-
νικής, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην 
κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν με αποκλειστική 
ευθύνη του δανειζόμενου.

Άρθρο 7
Πόροι

Η Κλινική δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα έσοδα της Κλινικής Επεί-
γουσας Ιατρικής προέρχονται από:

7.1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και 
νοσηλευτικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων.

7.2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.

7.3. Τις ειδικές εισφορές ή χρηματοδοτήσεις και τις 
έκτακτες επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δη-
μόσιους φορείς και οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και Νομικά Φυσικά Πρόσωπα και

7.4. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο ή στο Νοσοκομείο 
για την Κλινική και τις μονάδες της, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
όσο και των Ιδρυμάτων.

7.5. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Εκτέλεση πειραματικών και 
κλινικο-ερευνητικών μελετών

Δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών και κλινικο-ερευνη-

τικών εργασιών έχει το πάσης φύσεως και κατηγορίας 
προσωπικό της Κλινικής, καθώς και μέλη άλλων Κλινικών 
ή Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής και του Νοσοκομεί-
ου ή ερευνητές από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή ερευ-
νητικά εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον 
το αντικείμενο της έρευνάς τους είναι σχετικό με τα γνω-
στικά αντικείμενα και τις ασχολίες της Κλινικής και των 
Μονάδων της. Η εκτέλεση των ερευνών γίνεται είτε με τη 
συμμετοχή των ασθενών της Κλινικής, σε πειραματόζωα 
ή σε κατάλληλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, στους ειδικά προς τούτο διαμορφωμένους χώρους 
της Κλινικής, της Ιατρικής Σχολής ή του Νοσοκομείου 
και υπόκεινται στην αυστηρή τήρηση του κανονισμού 
λειτουργίας των παραπάνω τμημάτων. Για την εκτέλεση 
πειραματικής, κλινικής ή άλλης μελέτης ο ενδιαφερό-
μενος υποβάλλει πλήρες και λεπτομερές πρωτόκολλο 
στη Διεύθυνση της Κλινικής, με ευθύνη της οποίας και 
εφόσον το πρωτόκολλο εμπίπτει στα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα, υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα του 
Νοσοκομείου ή της Ιατρικής Σχολής για έγκριση.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

9.1. Στην Κλινική λειτουργεί Γραμματεία της οποίας 
προΐσταται ο Διευθυντής της Κλινικής και η οποία δια-
τηρεί πλήρες γενικό αρχείο.

9.2. Πέραν του γενικού αρχείου τηρούνται τα εξής 
βιβλία:

9.2.1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων.

9.2.2. Ημερολόγιο δραστηριοτήτων της Κλινική.
9.2.3. Αρχείο προσερχομένων ασθενών
9.2.4. Αρχείο νοσηλευόμενων ασθενών στη μονάδα 

βραχείας νοσηλείας.
9.2.5. Αρχείο αξιολόγησης δραστηριοτήτων φοιτητών.
9.2.6. Αρχείο εξειδικευόμενων Επείγουσας Ιατρικής.
9.2.7. Αρχείο υπό δημοσίευση και δημοσιευμένων 

εργασιών.
9.2.8. Αρχείο πειραματικών - ερευνητικών πρωτοκόλ-

λων και μελετών.
9.2.9. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
9.2.10. Αρχείο διδακτορικών διατριβών.
9.2.11. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία ή φαίνεται απαραίτητο.
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να κρατούνται και με 

τη μορφή των ηλεκτρονικών αρχείων σε υπολογιστή.

Άρθρο 10
Σφραγίδα - Τίτλος

10.1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι: “Κλινική Επείγουσας 
Ιατρικής” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και με τίτλο στα αγγλικά “Emergency Medicine Clinic”, 
ο οποίος αναγράφεται στα έντυπά της.

Ο τίτλος και τα στοιχεία του Διευθυντή αναγράφονται 
στους χώρους που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί 
η Κλινική.

10.2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
της, σφραγίδα στρογγυλή με τα παρακάτω στοιχεία: 
(α) Στο κέντρο: το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
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(β) στην περιφέρεια τον τίτλο της Κλινικής: “Κλινική Επεί-
γουσας Ιατρικής - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης”. 
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα 
χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση αλληλογρα-
φία και τα έγγραφά της.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 12 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  

Ι

   Αριθμ. 4764 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 3.1. του Εσωτερικού 

Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, με τίτλο: «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές 

Σπουδές» (υπ’ αρ. 7144/30-05-2018 απόφαση Συ-

γκλήτου (Β΄2208)). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 429η/23-04-2020)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (Α΄239) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (Α΄310) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(Α΄159) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και 
εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις 
άπαντα τα ΑΕΙ…», του ν. 259/1976 (Α΄25) περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων 
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις 
του π.δ. 103/1983 (Α΄48) «Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης…», καθώς και της λοιπής νομο-
θεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπ’ αρ. 146408/Ζ1/20-09-2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
άσκησης καθηκόντων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 783).

3. Την υπ’ αρ. 10796/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7Γ-
ΕΙΓ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2 
εδάφ. ιε, ιζ, ιη του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-

δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
καθώς και τα άρθρα 32-37 και άρθρο 43 του ιδίου νόμου.

7. Την υπ’ αρ. 7144/30-05-2018 απόφαση της Συγκλή-
του, η οποία δημοσιεύθηκε στο (Β΄2208), με την οποία 
εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Βυζαντινές και Με-
σαιωνικές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της από 12-04-2020 συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 3ης/21-04-2020 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10. Το αριθμ. 4031/23-04-2020 έγγραφο της Προϊ-
σταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Έρευνας, Ιωάννας Τζανταρολάκη.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 3.1. του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με 
τίτλο: «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» (υπ’ αρ. 
7144/30-05-2018 απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο (Β΄2208) και το οποίο διαμορφώνεται, 
ως ακολούθως:

«3.1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στις Βυζα-
ντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές διενεργούνται το Σε-
πτέμβριο ή/και το Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Οι εξετάσεις προκηρύσσονται μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με 
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον 
ιστότοπο της “Διαύγειας”. Στις ίδιες ανακοινώσεις προσ-
διορίζεται η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των φοιτητών/
ριών που γίνεται δεκτός.».

Κατά τα λοιπά αναφερόμενα, η υπ’ αρ. 7144/30-05-2018 
απόφαση της Συγκλήτου παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 18 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 4768 (3)
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Εσω-

τερικού Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 

Τμήματος Χημείας υπ’ αρ. 2287/27-02-2018 από-

φαση της Συγκλήτου, (Β΄807). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 429η/23-04-2020)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (Α΄239) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (Α΄310) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(Α΄159) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και 
εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις 
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άπαντα τα ΑΕΙ…», του ν. 259/1976 (Α΄25) περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων 
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις 
του π.δ. 103/1983 (Α΄48) «Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης…», καθώς και της λοιπής νομο-
θεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπ’ αρ. 146408/Ζ1/20-09-2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
άσκησης καθηκόντων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 783).

3. Την υπ΄αρ. 10796/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7Γ-
ΕΙΓ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, 
εδάφ. ιε, ιζ, ιη του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
καθώς και τα άρθρα 32-37 και άρθρο 43 του ιδίου νόμου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατι-
κές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αρ. 2287/27-02-2018 απόφαση της Συγκλήτου, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο (Β΄807) (ΑΔΑ: 6ΨΘΞ469Β7Γ-
ΨΜΓ), με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της από 17-02-2020 της 
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του  
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Εσωτερι-
κού Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας (υπ’ αρ. 2287/27-02-2018 απόφαση της Συγκλή-
του, (Β΄807), ΑΔΑ: (6ΨΘΞ469Β7Γ-ΨΜΓ) και η οποία δια-
μορφώνεται ως ακολούθως:

«Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύ-
τερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον 
μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου. Συνολικά 
τουλάχιστον τρία (3) μέλη ΔΕΠ πρέπει να είναι του Τμή-
ματος Χημείας που να ανήκουν σε οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω βαθμίδες: 1) Καθηγητή 2) Αναπληρωτή 
Καθηγητή 3) Επίκουρου Καθηγητή.».

Κατά τα λοιπά αναφερόμενα, η υπ’ αρ. 2287/27-02-2018 
απόφαση της Συγκλήτου παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 18 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   
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*02020593005200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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