
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, 
υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών για το β’ 
εξάμηνο του έτους 2018.

2 Σύσταση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμέ-
νων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

3 Τροποποίηση της αριθ. 905/22-02-2011 (ΦΕΚ 282/
τ.Γ΄/04-05-2011) απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων 
του Δήμου Πέλλας.

4 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική 
και Θεραπευτική» του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44066 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, 

υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών για το 

β' εξάμηνο του έτους 2018.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176/
Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α΄).

4. Την αριθ. 2/1757/0026/10.1.2017 (17/Β΄) και (ΑΔΑ: 
6Θ4ΞΗ-ΝΝ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη απασχόλησης πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου για διακόσιους εβδομήντα 
έξι (276) υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, για 
την αντιμετώπιση των παρακάτω έκτακτων αναγκών:

• Πρώτη εφαρμογή του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμε-
τοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργά-
νωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς 
και η έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων 
(Προεδρικών Διαταγμάτων και αποφάσεων).

• Υπηρεσιακή, διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 3 π.δ. 
123/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρ-
θρου 33 του ν. 4508/2017).

• Προετοιμασία ατομικών μητρώων υπαλλήλων, υπο-
ψηφίων στις κρίσεις προϊσταμένων όλων των βαθμίδων 
και σύνταξη καταλόγων με πλήρη καταγραφή όλων των 
υπηρεσιακών μεταβολών και στοιχείων.

• Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ.
• Επιχορήγηση Δήμων για πληρωμή υποχρεώσεων από 

δικαστικές αποφάσεις.
• Διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων ΦΙΛΟ-

ΔΗΜΟΣ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
• Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε θύματα φυσι-

κών καταστροφών.
• Υποστήριξη συνεδριάσεων Παρατηρητηρίου Οικο-

νομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
• Παρακολούθηση και υποστήριξη των ΟΤΑ που έχουν 

υπαχθεί σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
• Παρακολούθηση εκτέλεσης Π/Υ των ΟΤΑ.
• Παραγωγή και παροχή αντιγράφων διοικητικών απο-

φάσεων καθορισμού ορίων των πρώην κοινοτήτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Συμμετοχή και υλοποίηση προγραμματισμένων ή 
έκτακτων ελέγχων, σύνταξη και συμπλήρωση σχετικών 
εντύπων.

• Παρακολούθηση τήρησης των δεσμεύσεων του 
Υπουργείου έναντι της ΕΛΣΤΑΤ.

• Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(καταγραφή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση εγχειριδίων, κ.λπ.), 
επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών νομοθετικών δι-
ατάξεων, έκδοση απαραίτητης δευτερογενούς νομοθεσίας.

• Υποστήριξη έργου του Συμβουλίου Ιθαγένειας και 
των Επιτροπών Πολιτογράφησης.

• Ψηφιοποίηση αντιγράφων δικαιολογητικών των αι-
τούντων ελληνική ιθαγένεια.

• Διάθεση στατιστικών στοιχείων σε οργανισμούς εσω-
τερικού και εξωτερικού.

• Καταχώριση/διόρθωση δεδομένων στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ».

• Χρονολογική ταξινόμηση και καταγραφή υποθέσεων 
του Συμβουλίου Ιθαγένειας από το έτος 1931 και εντεύθεν.

• Λειτουργία και υποστήριξη των πληροφοριακών 
συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού 
δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου, μητρώου πο-
λιτών, του μητρώου ιθαγένειας και των λοιπών εθνικών 
μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες του Υπουργείου.

• Συνεργασία για την παροχή οδηγιών προς τις συναρ-
μόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής, 
από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, της νο-
μοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 
δεκατριών (184.813) ευρώ περίπου, σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, η 
οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα 07-110.

7. Την αριθ. 42770/17.8.2018 (α/α: 379)/ΑΔΑ: 6MMP465XΘ7-
4BΘ απόφαση ανάληψης δαπάνης, της Δ/νσης Προϋπολογι-
σμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΣ.

8. Το γεγονός ότι από την κατωτέρω απόφαση δεν επι-
βαρύνεται ο προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων.

9. Τη ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/12.10.2007 (2023/Β') απόφαση 
του Υπουργού και Υφυπουργών Εσωτερικών, για τη μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς 
Διευθυντές και Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία, μέ-
χρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, 
για σαράντα τέσσερις (44) τακτικούς υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση Ιθαγένειας και μέχρι εκατόν 
δέκα (110) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, για διακόσιους 
τριάντα δύο (232) τακτικούς υπάλληλους που υπηρετούν 
στις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και ως 
το τέλος του β' εξαμήνου του έτους 2018, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες 
της υπηρεσίας, που αφορούν κυρίως θέματα πρώτης 
εφαρμογής του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμι-
κού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-

ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετι-
κά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις», υποστήριξης των Ο.Τ.Α., αναγκαίες 
δράσεις για την υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, 
καθώς και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των 
υπηρεσιακών μονάδων και φορέων που εξυπηρετού-
νται από τις οικείες οργανικές μονάδες του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και αποσπασμένοι στο υπουργείο υπάλληλοι.

Η κατανομή των ωρών, καθώς και η ονομαστική κατά-
σταση των ατόμων που θα συμμετέχουν από κάθε Διεύ-
θυνση στη συγκρότηση συνεργείου, θα γίνεται με εισήγηση 
των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και απόφαση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου, ενώ τα σχετικά στοιχεία θα 
αποστέλλονται στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, εντός 
των τριών πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώ-
νεται εγγράφως στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης με 
ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Ι

    Αριθμ. 138320 /Γ2 (2)
Σύσταση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμέ-

νων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) «Εθνικό Μη-

τρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξι-
οκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκη-
σης) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. των άρθρων 86, 162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων ΝΠΙΔ» (Α΄26) όπως ισχύουν,

γ. των άρθρων 13 επ. του ν. 2690/99 (Α΄ 45): Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
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δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

ε. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

στ. του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) τα κάθε είδους μόνιμα ή 
προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, 
επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) του δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκρο-
τούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό-
ληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 
(Σ.Ε.Π.) το οποίο είναι αρμόδιο για:

α) την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
β) τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρ-
θρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για την επιλογή Προϊ-
σταμένων Τμημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

2. Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) είναι 
πενταμελές και αποτελείται από:

α) έναν (1) Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., 
ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.

Τα μέλη του ΣΕΠ ορίζονται με ισάριθμους αναπληρω-
τές, οι οποίοι έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη.

3. Γραμματέας του ΣΕΠ και νόμιμος αναπληρωτής του, 
ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α’.

4. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προ-
ϊσταμένων (Σ.Ε.Π) είναι τριετής.

5. Για τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις 
του Σ.Ε.Π, εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 – Α΄ 45).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

      Αριθμ.: 13060 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 905/22-02-2011 (ΦΕΚ 

282/τ.Γ΄/04-05-2011) απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας - Θράκης περί ανάθεσης ληξιαρχικών κα-

θηκόντων του Δήμου Πέλλας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 6 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας- Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και εδαφ. τρίτου 
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/11-06-1976) «περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύ-
ουν μετά την αντικατάσταση τους με τα άρθρα 9 παρ. 15 
και 16 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/13-06-1995).

4. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης.

5. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο με αριθ. 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 
ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜξ) αναφορικά με το διορισμό 
του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α 
του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις»,

6. Την αριθ. οικ. 35748/30.05.2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/17-06-2017) περί ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής.

7. Την αριθ. 905/22-02-2011 (ΦΕΚ 282/τ.Γ΄/04-05-2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης «περί ανάθεσης ληξιαρ-
χικών καθηκόντων του Δήμου Πέλλας»,
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8. Τις αριθ. 4654/25-05-2011 (ΦΕΚ 1528/τ.Β΄/27-06-2011), 
2855/τ.Β΄/21-03-2013 (ΦΕΚ 993/τ.Β΄/24-04-2013) και 
5852, 5662/27-05-2013 (ΦΕΚ 1676/τ.Β΄/08-07-2013 τρο-
ποποιητικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «περί ανά-
θεσης ληξιαρχικών καθηκόντων του Δήμου Πέλλας».

9. Το αριθ. 18534/23-07-2018 έγγραφο του Δήμου Πέλ-
λας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 18/07/2018 
αριθ. 405/2018 απόφαση Δημάρχου, με την οποία προ-
τείνεται η ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στον δημο-
τικό υπάλληλο Ελευθεριάδη Κυριάκο του Ευσταθίου του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού στη Δημοτική Ενότητα Κρύας 
Βρύσης, σε αντικατάσταση του ορισθέντος με την αριθ. 
905/22-02-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Παπαδό-
πουλου Σταύρου του Δημητρίου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 905/22.02.2011 (ΦΕΚ 282/
τ.Γ΄/04-05-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ως 
προς τον ορισμό Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα της 
Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας και αναθέτουμε την 
άσκηση καθηκόντων ληξίαρχου στον δημοτικό υπάλλη-
λο Ελευθεριάδη Κυριάκο του Ευσταθίου ΔΕ Διοικητικού, 
σε αντικατάσταση του Παπαδόπουλου Σταύρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 905/22-02-2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 282/τ.Γ΄/04-05-2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Έ  δεσσα, 17 Αυγούστου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
Ι

    Αριθμ.: 31416 (4)

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Ανάπτυξη Φαρμάκων, Δια-

γνωστική και Θεραπευτική» του Τμήματος Φαρ-

μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις 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/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, 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 θέμα-
τα», 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 μεταπτυ-
χιακών 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 ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης με αριθμό 
Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13-8-2007): 
«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 517/12-2-2018).

7. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

8. Τη με αριθμό 108913/Ζ1/29-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

9. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θερα-
πευτική», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θερα-
πευτική», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της 
Φαρμακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ».

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει στην αναβάθμι-
ση των σπουδών στις ειδικότητες της Φαρμακολογίας, 
της Φαρμακογνωσίας και της ανάπτυξης Φαρμάκων, 
στην δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για 
τους πτυχιούχους της Φαρμακευτικής αλλά και στον πε-
ριορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες για σπουδές 
Δευτέρου κύκλου, των καλυτέρων πτυχιούχων Φαρμα-
κευτικής. Ιδιαίτερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή 
γνώσεων ώστε να επεκτείνεται και να εμβαθύνεται το 
επιστημονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Διαγνωστικής και 
της Θεραπευτικής, καθώς και της Ανάπτυξης φαρμάκων 
φυσικής προέλευσης. Οι απόφοιτοι αυτού του ΠΜΣ απο-
κτούν σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία 
ώστε να συμβάλλουν ενεργά σε θέματα φαρμάκων και 
υγείας στην κοινωνία, στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, 
σε νοσοκομεία, κρατικούς φορείς υγείας, εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς φαρμάκων, εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ», στις ειδικεύσεις:

α. «ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ» και β. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χη-
μείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, 
Γεωπονίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα και μία θερινή περίοδος.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 105 ECTS. Η γλώσσα 
διδασκαλίας του ΠΜΣ και εκπόνησης της μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Με αιτιο-
λογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι 
δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας σε γλώσσα διαφορετική της ελληνικής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση 
και ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση Α 
«Μοριακή Διαγνωστική και Εξατομικευμένη Ιατρική»
Εξάμηνο Α(Χειμερινό)

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Θεωρία Κλινική άσκηση

1 Φαρμακογονιδιωματική 
και Μοριακή Φαρμακολογία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 2 ώρες /εβδ. 10

2 Μοριακή Διαγνωστική και Κλινική Πράξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 2 ώρες /εβδ. 10
3 Νανοτεχνολογία και Νανοϊατρική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 2 ώρες /εβδ. 10

Σύνολο ECTS 30

Εξάμηνο Β (Εαρινό)

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Θεωρία Κλινική άσκηση

1 Μεταφραστική Ιατρική και Ανάλυση 
Δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 2 ώρες /εβδ. 10

2 Καινοτόμες Θεραπείες και Ρυθμιστικό 
Πλαίσιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 2 ώρες /εβδ. 10

3 Εξατομικευμένη Θεραπευτική και Κλινική 
Φαρμακοκινητική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 2 ώρες /εβδ. 10

Σύνολο ECTS 30
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Θερινή Περίοδος

Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Πρακτική Άσκηση και Βιβλιογραφική επισκόπηση 
για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6 ώρες /εβδ. 6 ώρες /εβδ. 15

Σύνολο ECTS 15

Εξάμηνο Γ΄ (Χειμερινό)

Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Εργαστηριακή άσκηση
Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή έρευνα - Συγγραφή 
και παρουσίαση μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 15 ώρες /εβδ. 30

Σύνολο ECTS 30

Ειδίκευση Β 

«Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων» 
Εξάμηνο Α΄(Χειμερινό)

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Θωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

1 Αναλυτικές Τεχνικές -Φασματοσκοπία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 1 ώρα /εβδ. 8

2 Έλεγχοι προϊόντων (Φαρμακευτικών, 
Καλλυντικών, Συμπληρωμάτων Διατροφής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 1 ώρα /εβδ. 8

3 Φαρμακολογικοί έλεγχοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 1 ώρα/εβδ. 8
4 Σεμινάρια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες/εβδ. 1 ώρα/εβδ. 6

Σύνολο ECTS 30

Εξάμηνο Β΄ (Εαρινό)

α/α Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Θωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

1 Παραγωγή και μορφοποίηση φυσικών 
προϊόντων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 1 ώρα /εβδ. 8

2 Εφαρμογές φυσικών προϊόντων σε 
Καλλυντικά/Φυτοθεραπευτικά προϊόντα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 1 ώρα /εβδ. 8

3
Αναπαραγωγή, διατήρηση, πιστοποίηση 
φυτικού υλικού/Βιοτεχνολογία Φυσικών 
Προϊόντων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες /εβδ. 1 ώρα/εβδ. 8

4 Σεμινάρια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 ώρες/εβδ. 1 ώρα/εβδ. 6
Σύνολο ECTS 30

Θερινή Περίοδος

Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Πρακτική Άσκηση και Βιβλιογραφική επισκόπηση 
για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6 ώρες /εβδ. 6 ώρες /εβδ. 15

Σύνολο ECTS 15
Εξάμηνο Γ΄ (Χειμερινό)
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Μάθημα Τύπος 
Μαθήματος

Σύνολο Ωρών
ECTS

Εργαστηριακή άσκηση
Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή έρευνα - Συγγραφή 
και παρουσίαση μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 15 ώρες /εβδ. 30

Σύνολο ECTS 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί ως υπεράριθμοι.

A) Για την κατεύθυνση «Μοριακή Διαγνωστική και Εξατομικευμένη Ιατρική»
Η προκήρυξη γίνεται ανά δύο έτη, με μέγιστο αριθμό εισαγωγής 10 άτομα που έχουν πτυχίο Φαρμακευτικής, 

Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιολογίας.
Β) Για την κατεύθυνση «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων»Η προκήρυξη γίνεται ανά δύο έτη, με 

μέγιστο αριθμό εισαγωγής 10 άτομα που έχουν πτυχίο Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρική, 
Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας ή και συναφών επιστημών.

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 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής, από όλους τους Τομείς 
του Τμήματος - το Τμήμα Φαρμακευτικής διαθέτει ικανούς και δραστήριους ερευνητές με συνεχή και σημαντική 
ερευνητική παρουσία στο διεθνή επιστημονικό χώρο- καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων (καταξιωμένους 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) 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 του τμήματος Φαρμακευτικής και ιδιαίτε-
ρα του Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας που θα υποστηρίξει το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι ικανοποιητική. Το 
Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ στεγάζεται στους ορόφους 2, 3 και 4 του κτιρίου Βιολογικών Επιστημών. Ο Τομέας 
Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας στεγάζεται στον 3ο όροφο και διαθέτει βιβλιοθήκες, σύνδεση με ηλεκτρονικές 
πηγές και τράπεζες δεδομένων, εργαστήρια, κτιριακές υποδομές και όργανα σε χώρους του τομέα και σε συνεργασία 
με το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ έχει πρόσβαση σε φασματογράφο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, που μπορούν 
να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ αλλά και την ερευνητική στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται σε αίθουσα που διαθέτει ο Τομέας “Φαρμακογνωσίας - Φαρμακολογίας”, 
ενώ η διοικητική υποστήριξη θα παρέχεται από την Γραμματεία του Τμήματος, η οποία θα υποβοηθηθεί από την 
πρόσληψη ενός ατόμου μερικής απασχόλησης.

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 συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,35 και 37 του ν. 4485/2017, 
έχει ως εξής:

Πενταετής προϋπολογισμός ΠΜΣ (2018-2022)

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 19.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 24.000,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 55.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 8.000,00 €
5. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 46.000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 4.000,00 €
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7. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 8.000,00 €
8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 4.000,00 €

9. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 72.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 240.000,00 €

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης (4.500,00 €/φοιτητή για ένα κύκλο σπουδών- τρία 
(3) εξάμηνα φοίτησης και μία θερινή περίοδος).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

   Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039841309180008*
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