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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση»
“Clinical Trials: Design and Conduct”.

2

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

3

Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το β΄ εξάμηνο 2018.

4

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» του τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 780/29-6-2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση»
“Clinical Trials: Design and Conduct”.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Αρ. Φύλλου 3646

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 284/01-11-2016 (ΦΕΚ 3629/Β΄/
09.11.2016) πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ».
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου
2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ιατρικής του
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
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έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις
«Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» έχει ως
αντικείμενο την έρευνα υψηλού επιπέδου στο πεδίο
αιχμής του σχεδιασμού και εκτέλεσης κλινικών μελετών.
Οι κλινικές μελέτες είναι ερευνητικές μελέτες για φαρμακευτικά σκευάσματα, συνδυασμούς σκευασμάτων ή
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα/συσκευές που διεξάγονται για να απαντηθούν επιστημονικά ερωτήματα και
να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε να διαγνωστούν, να
θεραπευθούν ή να προληφθούν παθήσεις. Παράλληλα,
οι μελέτες αυτές συχνά βοηθούν στην κατανόηση σε
βάθος παθοφυσιολογικών μηχανισμών νοσημάτων. Μια
κλινική μελέτη διεξάγεται σε άτομα και ασθενείς που εθελοντικά συμμετέχουν και λαμβάνουν ένα νέο φάρμακο
ή θεραπεία ή ιατροτεχνολογικό βοήθημα ή συσκευή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ερευνητικά φάρμακα ή οι βιολογικοί παράγοντες ή οι βιοϊατρικές τεχνολογίες δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τους
Οργανισμούς Φαρμάκων, αλλά υπόκεινται σε ειδικές αξιολογήσεις από Επιστημονικές, Εγκριτικές και Δεοντολογικές Αρχές πριν τη χρήση τους στο πλαίσιο των κλινικών
μελετών. Μερικές φορές, φάρμακα που κυκλοφορούν
στην αγορά, μελετώνται σε μια νέα πάθηση ή για την
απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Οι περισσότερες
κλινικές μελέτες που αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη
ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος ακολουθούν μια
συγκεκριμένη σειρά βημάτων (φάσεις 1-4).
Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες είναι
πολλαπλά τόσο για τους ασθενείς όσο και για το συμμετέχον ιατρονοσηλευτικό και άλλο προσωπικό: α) άμεση
επαφή με τη διαδικασία παραγωγής και έγκρισης ενός
καινούργιου φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων σε νοσήματα που πολλές φορές είναι ανίατα, β) διάθεση νέων,
καινοτόμων φαρμάκων στους Έλληνες ασθενείς που χορηγούνται δωρεάν στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής,
γ) ανάπτυξη νέων μοντέλων θεραπείας, κ.ά. Η σημασία
που έχει αποκτήσει η διενέργεια κλινικών μελετών κατά
την τελευταία δεκαετία και τα οφέλη που απορρέουν από
αυτή έχει αναγνωριστεί και από την Ελληνική Πολιτεία.
Οι κλινικές μελέτες διεξάγονται σύμφωνα με διεθνείς
δεοντολογικές αρχές της Ορθής Κλινικής Πρακτικής και
το νομοθετικό Πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Οι ηθικές αρχές που οφείλουν να διέπουν τη διεξαγωγή μιας
κλινικής δοκιμής θα πρέπει να απασχολούν τους ερευνητές από τη φάση του σχεδιασμού έως και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν πολλές δικλείδες
ασφαλείας, έτσι ώστε να προφυλάσσεται η καλή υγεία
των συμμετεχόντων σε μία κλινική μελέτη. Το έντυπο
πληροφόρησης και συγκατάθεσης ασθενούς παρέχει
στους ασθενείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα
οφέλη και τους κινδύνους από τη συμμετοχή στη μελέτη.
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Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας διασφαλίζει την προστασία των συμμετεχόντων στη μελέτη
και να εξασφαλίσει ότι η μελέτη διεξάγεται σύμφωνα
με τους ηθικούς και νομικούς κώδικες που διέπουν τις
ιατρικές πρακτικές στη χώρα. Η Διακήρυξη του Ελσίνκι
αναγνωρίζεται διεθνώς ως η βάση για τα ηθικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή μελετών
σε ανθρώπινους πληθυσμούς. Η κλινική έρευνα στην
Ευρώπη διεξάγεται σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες
που συμπεριλαμβάνονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι
για τα δικαιώματα των ασθενών. Όπως γίνεται αντιληπτό
από τα παραπάνω, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή των
κλινικών μελετών πρέπει να γίνεται από αυστηρά εξειδικευμένο προσωπικό, ιατρούς, νοσηλευτές, γραμματειακό προσωπικό και προσωπικό ελέγχου ποιότητας, ώστε
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες που ορίζονται από τους
νόμους και τη δεοντολογία, για την ασφάλεια και σωστή
παρακολούθηση των ασθενών που μετέχουν σε αυτές.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.
Ειδικότερα μετά τη διδασκαλία και επιτυχή εξέταση
των μαθημάτων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται
να είναι σε θέση:
• Να αναγνωρίζουν τις φάσεις μιας κλινικής μελέτης
και να αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
τους.
• Να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
διεξαγωγή μιας κλινικής μελέτης.
• Να θέτουν τους κατάλληλους στόχους-ερωτήματα
μια κλινικής μελέτης και να επιλέγουν το είδος της μελέτης που χρειάζεται για να απαντήσουν στα ερωτήματα
αυτά.
• Να γνωρίζουν και να αποκτήσουν εξοικείωση με τις
αρχές της Ορθής Κλινικής Πρακτικής, καθώς και να εντοπίζουν χαρακτηριστικές πρακτικές αποκλίσεων από αυτήν και να αναπτύσσουν τις κατάλληλες κατά περίπτωση
διορθωτικές ενέργειες.
• Να εκτιμούν το μέγεθος του δείγματος της μελέτης
που απαιτείται για να έχει στατιστική βαρύτητα η μελέτη
που σχεδιάζουν.
• Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις στατιστικές μεθόδους που χρειάζονται για να αναλυθούν τα δεδομένα
μιας μελέτης, να εξηγούν τα αποτελέσματα της μελέτης
και να τα αναφέρουν είτε με τη μορφή περίληψης σε
επιστημονικό συνέδριο είτε ως ερευνητική εργασία σε
επιστημονικό περιοδικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και εκτέλεση» (MSc in Clinical Trials: Design and Conduct).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική
γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κλινικές Μελέτες:
Σχεδιασμός και Εκτέλεση» θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 750 € ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί το ΠΜΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των Κλινικών Μελετών, προσκαλώντας εξειδικευμένους επιστήμονες και
διδακτικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στον τομέα
αυτό. Επιπλέον, το ΠΜΣ προσφέρει σταθερή διοικητική
και τεχνική υποστήριξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
και διδακτικό υλικό (σύγγραμμα). Οι υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες και παροχές του ΠΜΣ καλύπτονται εν μέρει
από χορηγίες, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα στα
πλαίσια του ΠΜΣ με στόχο την μελλοντική πλήρη κάλυψη των οικονομικών αναγκών του ΠΜΣ με ιδία μέσα,
καθότι πρόκειται για ΠΜΣ το οποίο συνδέεται άμεσα
με την έρευνα και τη βιομηχανία και καλύπτει κενά και
ανάγκες στον τομέα αυτό. Ήδη, από το πρώτο χρόνο της
λειτουργίας του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
έχει έσοδα από δωρεές και ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/
2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

45773

Αριθμ. πράξης 1509
(2)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση
μετάταξης του Κωνσταντίνου Γκότση σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
(ΦΕΚ 993/9-10-2017 τ.Γ΄).
5. Την από 6-2-2018 απόφαση της Συνέλευσης του
τμήματος Μαθηματικών.
6. Το αριθμ. 1466/8-3-2018 έγγραφο του τμήματος
Μαθηματικών.
7.-Την από 19-1-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου,
διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Κωνσταντίνου Γκότση του Περικλή, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Μαθηματικών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται
σε «Άλγεβρα».
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 5043
(3)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το β΄ εξάμηνο 2018.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015),
όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ
(ΑΔΑ: ΩΛΩΣΗ-0ΝΜ) για την εφαρμογή των διατάξεων
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
3. Την από 28.11.2017 απόφαση της 4ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Π.Α. Οικονομικού
Έτους 2018», με την οποία, μεταξύ άλλων,
• αποφασίστηκε η εγγραφή πίστωσης ποσού 22.000 €
στον Προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., οικον. έτους 2018 για
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αποζημίωση των υπαλλήλων του Ο.Π.Α. για εργασία καθ'
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών,
• εξουσιοδοτήθηκε ο Πρύτανης του Ο.Π.Α. να ορίσει
με απόφασή του τον αριθμό των υπαλλήλων, το χρονικό
διάστημα και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους
μέσα στα όρια της σχετικής πίστωσης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.
4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 5 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ. Α’).
5. Την αριθμ. 7304/11-11-2015 απόφαση του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 4η/11-11-2015) για το διορισμό του Εμμανουήλ
Γιακουμάκη, Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως
Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ
823/17-11-2015 τ. ΥΟΔΔ).
6. Την αριθμ. πρωτ. 198585/Ζ1/07-12-2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ Γιακουμάκη
του Αθανασίου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του τμήματος
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας
της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από την έκδοση της
διαπιστωτικής πράξης (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ).
7. Το αριθμ. πρωτ. 202648/Ζ1/10-12-2015 έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με το οποίο η θητεία του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τετραετής και λήγει
στις 31-08-2019.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 203/1996 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Π.Α.» (ΦΕΚ 160/16.7.1996 τ.Α’).
9. Την ανάγκη περάτωσης εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες συνεπάγονται
την απασχόληση υπαλλήλων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πέραν
των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας τους.
Συγκεκριμένα:
- Την ανάγκη υποστήριξης, ενημέρωσης, αναβάθμισης
και ελέγχου των πάσης φύσης Πληροφοριακών Συστημάτων, της ιστοσελίδας και των δικτυακών υποδομών
και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
- Την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για τις εγγραφές των νεοεισερχόμενων
φοιτητών όλων των κατηγοριών.
- Την ανάγκη ενημέρωσης και επικαιροποίησης των
ατομικών φακέλων των φοιτητών και αποφοίτων των
τμημάτων του Ο.Π.Α.
- Την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για την διεξαγωγή των αξιολογήσεων
μαθημάτων και διδασκόντων των τμημάτων του Πανεπιστημίου.
- Την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από τη διαδικασία
πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου.
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- Την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης στην προετοιμασία υλοποίησης σεμιναρίων των τμημάτων του Πανεπιστημίου σε ώρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
- Την ανάγκη υποστήριξης των αναγκών της Φοιτητικής Λέσχης του Ο.Π.Α. και κάθε άλλης συναφούς προς
αυτήν δραστηριότητας σε ώρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
- Την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών λόγω εφαρμογής αλλαγών στη νομοθεσία, εκτέλεσης περιοδικών εργασιών εντός προθεσμιών,
εργασιών κλεισίματος οικονομικού έτους και έναρξης
νέου οικονομικού έτους.
- Την ανάγκη σύνταξης κανονισμών και κανονιστικών
πράξεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
- Την ανάγκη υποστήριξης της διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου πέραν του ωραρίου των υπαλλήλων καθώς και
της έγκαιρης εκτέλεσης των αποφάσεών τους.
- Την ανάγκη γραμματειακής υποστήριξης της διαδικασίας εκλογών και εξελίξεων των μελών Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού.
- Την ανάγκη απογραφής των συλλογών της βιβλιοθήκης και της αποσυμφόρησης των συλλογών από βιβλία
που δεν ανήκουν στην προτεινόμενη βιβλιογραφία ή
έχουν χαμηλή κυκλοφορία.
- Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αρχειοθέτησης,
μεταφοράς υλικού από και προς αποθηκευτικούς χώρους, ταξινόμησης και καταγραφής αρχειακού υλικού
του Πανεπιστημίου.
- Την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης της αίθουσας τηλεδιασκέψεων του Ο.Π.Α. σε ώρες πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας.
- Την ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων του
Πανεπιστημίου.
10. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη ποσού οκτώ χιλιάδων
επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (8.789,92 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0261.00
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του Τακτικού
Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των αναγκών που
προβλέπονταν στην αριθμ. 479/22.1.2018 απόφαση
Πρύτανη (ΦΕΚ 434/14.2.2018, τ. Β’) με τίτλο «Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
για τους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστήμιου
Αθηνών για το α’ εξάμηνο 2018» δαπανήθηκε το ποσό
των 13.210,08 €, αντί του ποσού των 14.000 € που προέβλεπε η εν λόγω απόφαση.
12. Την αριθμ. 0033/1/17-01-2018 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ36Ξ469Β4Μ-Ξ7Υ) προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 22.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
• Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την δημοσίευση της παρούσας έως 30.11.2018 με την προβλεπόμενη
από το νόμο αμοιβή του κατωτέρω προσωπικού για τους
αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, ως ακολούθως:
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Έως τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.,
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να εργάζονται καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως τριάντα τρεις
(33) ώρες συνολικά ο κάθε ένας έως και 30.11.2018 μέσα
στα όρια των πιστώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έως τεσσάρων (4) υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.,
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να εργάζονται καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως τριάντα (30)
ώρες συνολικά ο κάθε ένας έως και 30.11.2018 μέσα στα
όρια των πιστώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Έως εννέα (9) υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., όλων
των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να εργάζονται καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως είκοσι τέσσερις (24)
ώρες συνολικά ο κάθε ένας έως και 30.11.2018 μέσα στα
όρια των πιστώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
• Με απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών θα ορίζονται ανά μήνα οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες
απασχόλησης.
• Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και
την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, ορίζονται
οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και αυτοτελών
τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε
συνδυασμό με τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της παρουσίας του προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 29324
(4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» του τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018)
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 αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32
και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
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8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
4. 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.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Νομικής
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 102/27-2-2018).
6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.
7. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Ποινικές
και Εγκληματολογικές Επιστήμες», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ποινικές
και Εγκληματολογικές Επιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι τα ακόλουθα:
Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Εγκληματολογία-Σωφρονιστική.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι: κατά πρώτον να παρέχει συστηματικές γνώσεις εξειδίκευσης στην Ποινική Επιστήμη, ώστε οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
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Σπουδών (ΔΜΣ) να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και πρακτική ενασχόληση στο πεδίο των επιστημονικών,
ερευνητικών, επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων. Κυρίως όμως η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος
παρέχει την ευκαιρία της επιστημονικής εμβάθυνσης σε σύγχρονα προβλήματα του ποινικού δικαίου (διασυνοριακό έγκλημα, οικονομικό έγκλημα, διαφθορά κ.λπ.) και παράλληλα εμπλουτίζει τις γνώσεις με σημαντικά ζητήματα
τόσο της θεωρητικής αναζήτησης όσο και της δικαστηριακής πράξης. Με τους όρους αυτούς ο κάτοχος του ΔΜΣ
εξασφαλίζει και τα αναγκαία εφόδια για τη σταδιοδρομία στο πεδίο της ποινικής ενασχόλησης.
Επιπροσθέτως το ΠΜΣ: (α) ταξινομεί τις γνώσεις της ποινικής επιστήμης και τη μεθοδολογική επίδρασή τους στη
δικαστηριακή πρακτική και (β) παρέχει τη δυνατότητα σε νέους και ικανούς επιστήμονες να απασχοληθούν με τα
γνωστικά αντικείμενα της ποινικής επιστήμης και της εγκληματολογίας στη χώρα μας, αποτρέποντας την απώλεια
πνευματικού δυναμικού της χώρας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και τμημάτων Νομικής
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ΔΜΣ είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο
Α/Α

Υποχρεωτικά (Υ) Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

ECTS

1

Ποινικό Δίκαιο Ι

Υ

7,5

2

Ποινική Δικονομία Ι

Υ

7,5

3

Ειδικοί Ποινικοί ΝόμοιΔιεθνές και Ευρωπαϊκό
Ποινικό Δίκαιο Ι

Υ

7,5

4

Εγκληματολογία Σωφρονιστική Ι

Υ

7,5
Σύνολο 30

Β΄ εξάμηνο
Α/Α

Υποχρεωτικά (Υ)Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

ECTS

1

Ποινικό Δίκαιο II

Υ

7,5

2

Ποινική Δικονομία ΙΙ

Υ

7,5

3

Ειδικοί Ποινικοί ΝόμοιΔιεθνές και Ευρωπαϊκό
Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Υ

7,5

4

Εγκληματολογία – Σωφρονιστική ΙΙ

Υ

7,5
Σύνολο 30

Γ΄ εξάμηνο
1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30
Σύνολο 30

Τεύχος Β’ 3646/27.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

45777

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες.
Ο τρόπος επιλογής 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 2958/12 και
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Νομικής 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 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 ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
Πηγές
Χρηματοδότησης

Ποσό (€)
2018

Ποσό (€)
2019

Ποσό (€)
2020

Ποσό (€)
2021

Ποσό (€)
2022

Σύνολο (€)
2018-2022

Τέλη Φοίτησης

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00

Συνολικό ποσό
χρηματοδότησης

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00

Ποσό (€)
2018

Ποσό (€)
2019

Ποσό (€)
2020

Ποσό (€)
2021

Ποσό (€)
2022

Σύνολο (€)
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

570,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

7.450,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

300,00

900,00

900,00

900,00

900,00

3.900,00

Δαπάνες αναλωσίμων

250,00

860,00

860,00

860,00

860,00

3.690,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

200,00

810,00

810,00

810,00

810,00

3.440,00

2.650,00

7.940,00

7.940,00

7.940,00

7.940,00

34.410,00

440,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.400,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
( = 30% Τελών Φοίτησης)

1.890,00

5.670,00

5.670,00

5.670,00

5.670,00

24.570,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών

6.300,00

18.900,00 18.900,00

18.900,00 18.900,00

81.900,00

Κατηγορία Δαπάνης

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 900 € και για ένα
κύκλο σπουδών [τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Τεύχος Β’ 3646/27.08.2018

κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
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