E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.09.14 11:33:54
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

49905

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
(Δ.ΕΣ.ΥΠ.), του Τμήματος Ε’ - Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών της
Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.), καθώς και ως προς την προσθήκη
αρμοδιότητας στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ.

2

Τροποποίηση της με αριθμό 2170/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 78) με τίτλο: [Εγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙNO» της ΟΠΑΠ
Α.Ε.], όπως ισχύει.

3

Επανίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΑ Program) με τίτλο:
«Medical Research Methodology (Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία)» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αρ. Φύλλου 3981

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α.1122698ΕΞ2018
(1)
Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), του Τμήματος Ε' - Συστημάτων
Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.), καθώς και ως προς
την προσθήκη αρμοδιότητας στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
των Δ.Ο.Υ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των
περ. ββ’ και γγ’ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων
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2 και 7 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως
ισχύουν,
β) του ν. 4174/2013 (Α’170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 54 Α αυτού,
γ) του ν. 4308/2014 (Α’ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν,
δ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των
άρθρων 12, 19, 38 και 39 αυτής.
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017
(Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή”
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Την Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018/20-04-2018 (Β΄ 1686)
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018» και ειδικότερα τον Σ.Π. 2.1.19,
που αφορά στη διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων από
τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ., για τη διαπίστωση της ορθής
εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους
υποθηκοφύλακες του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.
5. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) τα από 25/07/2018, 02 και 03/08/2018 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
(Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) και
β) τα από 09/07/2018, και 03, 06 και 08/08/2018 του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.
γ) το από 08/08/2018 της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων.
6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Τεύχος Β’ 3981/13.09.2018

7. Την ανάγκη συμπλήρωσης της καθ’ ύλην αρμοδιότητας: α) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.
ΥΠ.) και β) των Τμημάτων: αα) Ε’- Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών της Δ.ΥΠ.
ΗΛ.Υ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ. και ββ) Συμμόρφωσης και Σχέσεων
με τους Φορολογουμένους των Δημόσιων Οικονομικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαμορφωθείσες υπηρεσιακές ανάγκες.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις
του άρθρου 12 «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
(Δ.ΕΣ.ΥΠ.)» της Υποενότητας «II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ» της Ενότητας Α’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ» και των άρθρων 19 «Διεύθυνση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), 38 «Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» της περίπτωσης 3 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και την αρίθμηση του τίτλου του άρθρου
39 «ΙΙΙ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)» της Ενότητας Β’ «ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» του Μέρους Α’ της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960
ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης, με θέμα
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει, ως εξής:
α) Αντικαθιστούμε τα τρία (3) πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 και προσθέτουμε σε αυτήν νέο
εδάφιο, καθώς και στοιχείο στ΄ στην υποπερίπτωση i. της
περίπτωσης Ι «Αυτοτελές Τμήμα Α΄ - Ελέγχου Ποινικών
Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων» της υποπαραγράφου Α΄ «ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ» της παραγράφου αυτής, ως εξής:
«5.- Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ασκεί τις
αρμοδιότητες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και του άρθρου 12 του ν. 4110/2013
(Α΄ 17) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), όπως εκάστοτε
ισχύουν. Επιπροσθέτως, διενεργεί στοχευμένο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και
δημοσίων διαχειρίσεων και προβαίνει στον καταλογισμό
των ευθυνομένων, καθώς και διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την
έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης. Επιπλέον, επανεξετάζει φορολογικές υποθέσεις
για τις οποίες είχε ήδη διενεργηθεί έλεγχος, αποκλειστικά
για την εξακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε
αυτά υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες
κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων και του
Αυτοτελούς Γραφείου της, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, ως κάτωθι:»
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«5.-Α. Ι. i. (στ) Η επανεξέταση φορολογικών υποθέσεων
για τις οποίες είχε ήδη διενεργηθεί έλεγχος αποκλειστικά
για την εξακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε
αυτά υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.».
β) Αντικαθιστούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου
V «ΤΜΗΜΑ Ε’ – Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών
Εμπορικών Συναλλαγών» της παραγράφου 4 του άρθρου
19, ως κατωτέρω:
«4.- V. ΤΜΗΜΑ Ε΄- Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών
(α) Η έγκριση λογισμικού (firmware-software) και
υλικού (hardware) των νέων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και του λογισμικού
(software) Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.), κατόπιν επιθεώρησής τους.
(β) Η διαχείριση πιστοποιητικών της διαδικασίας έγκρισης αδειών καταλληλόλητας Φ.Η.Μ. και Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..
(γ) Η παρακολούθηση και η συνεργασία με τους εξουσιοδοτημένους φορείς, που ενεργούν έλεγχο πιστότητας
των προς έγκριση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων και Υπηρεσιών Παρόχου για την
Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων, καθώς και αυτών που
ήδη είναι σε χρήση.
(δ) Η λήψη μέτρων ασφαλείας κατά των παραβιάσεων
των Φ.Η.Μ. και των Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..
(ε) Οι εισηγήσεις έκδοσης/ανάκλησης/παράτασης
αδειών για τους Φ.Η.Μ. και τις Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. προς τις αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας, αντίστοιχα.
(στ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, διαδικασιών,
καθώς και αποφάσεων έγκρισης/ανάκλησης χρήσης για
τους Φ.Η.Μ. και για τις Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..
(ζ) Η επίβλεψη των κατασκευαστριών επιχειρήσεων
Φ.Η.Μ., των εξουσιοδοτημένων διανομέων Τεχνικών
Φ.Η.Μ. και των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
(η) Η εξυπηρέτηση εξειδικευμένων ερωτημάτων που
αφορούν στους Φ.Η.Μ. και στις Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..
(θ) Η επίβλεψη ενάρξεων και παύσεων Φ.Η.Μ., καθώς
και ενάρξεων – παύσεων χρήσης Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..
(ι) Η λήψη καταγγελιών που αφορούν στη μη τήρηση
υποχρεώσεων των εγκεκριμένων Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. και η διαβίβασή τους στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας
Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.».
γ) Προσθέτουμε νέο στοιχείο ε΄ στην υποπερίπτωση
IΙΙ. «Τμήμα Γ΄-Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους» της περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως»
της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου
38, ως εξής:
«7. Α. i. ΙΙΙ. – (ε) Η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής
του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/
προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.».
δ) Αναριθμούμε τον τίτλο του άρθρου 39, από «III. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)» σε «IV. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)».
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960
ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. αποφ. 337/2/02.08.2018
(2)
Τροποποίηση της με αριθμό 2170/22.01.2009
κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 78) με τίτλο:
[Εγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙNO»
της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως ισχύει.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του
ν. 3229/2004 (Α΄ 38), τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 2843/2000 (Α΄ 219), των άρθρων 25 έως και 54 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10
έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81),
τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163),
τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253),
τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014
(Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107), τις διατάξεις των άρθρων 357 έως και 378 του
ν. 4512/2018 (Α' 5), και συμπληρωματικά, τις διατάξεις
του ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύουν,
ιδία δε τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219),
β) τις διατάξεις της με αριθμό 56660/1679/22.12.2011
(Β΄ 2910) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο [Πιστοποίηση
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)],
γ) τη με αριθμό 2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.
428) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα:
«Ανανέωση της σύνθεσης των μελών της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) λόγω λήξης της θητείας τους», σε συνδυασμό με τη με αριθμό
2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός Προέδρου
και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» και με
τις με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) και
2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843), όμοιες αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002
(Α΄ 220) και την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του
ν. 4038/2012 (Α΄ 14),
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δ) τις διατάξεις της με αριθμό 218/2/22.9.2016
(Β΄ 3404) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο [Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας
Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων],
ε) τις διατάξεις των με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347)
και 10/3/11.6.2012 (Β΄ 2066) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.,
με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,
στ) τους όρους της από 15.12.2000 Σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την ανώνυμη εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε.,
όπως αυτή ισχύει μετά την από 12.12.2011 πρόσθετη
πράξη αυτής,
ζ) τις διατάξεις της με αριθμό 2167/22.01.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των
Παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.], όπως ισχύει,
η) τις διατάξεις της με αριθμό 2170/22.01.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του
Αριθμολαχείου «KINO» της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως ισχύει,
θ) τις διατάξεις της με αριθμό 7905/10.03.2009 υπουργικής απόφασης (Β΄ 430) με τίτλο: [Έγκριση του Σχεδίου
Κανονισμού Κληρώσεων των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.],
ι) τις διατάξεις της με αριθμό 229/2/18.11.2016
(Β΄ 3923) με τίτλο: [Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ
Α.Ε.], όπως ισχύει,
ια) τις διατάξεις της με αριθμό 245/2/02.02.2017
(Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών
Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος
Ελεγκτών Παιγνίων], όπως ισχύει,
ιβ) το με αριθμό πρωτοκόλλου OPGP 18014385/
13.3.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την τριμελή
Επιτροπή Ελέγχου,
ιγ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 856/15.03.2018 έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.
που κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ003936150318),
ιδ) το με αριθμό πρωτοκόλλου OPGP18014640/
28.03.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο
η εταιρεία υπέβαλλε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ007292040518)
πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO»,
ιε) το με αριθμό πρωτοκόλλου OPGP18015615/
24.05.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο
η εταιρεία υπέβαλλε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ008655250518)
αναμορφωμένο σχέδιο της υποβληθείσας πρότασης
τροποποίησης του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO»,
ιστ) το από 11.06.2018 (ΠΡΠ9762120618) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΠΑΠ Α.Ε., με το οποίο η
εταιρεία απέστειλε διευκρινίσεις και στοιχεία που ζητήθηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. αναφορικά με την επικείμενη
τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO» και επανυπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση επί της τροποποίησης
αυτού,
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ιζ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 90 ΕΞ/
26.07.2018 εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών,
ιη) την από 31.07.2018 εισήγηση του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π.,
ιθ) το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν
αντίκειται στις κείμενες διατάξεις,
κ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,
κα) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με αριθμό 2170/22.01.2009
κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 78) με τίτλο: [Έγκριση
του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO» της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως
ισχύει, ως εξής:
1.1 Το άρθρο 1 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» τροποποιείται ως εξής:
[Το αριθμολαχείο "KINO" αφορά στην ακριβή πρόβλεψη 1 έως και 12 αριθμών ή συνδυασμού αριθμών - ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο του παιχνιδιού - από ένα
σύνολο 20 αριθμών που προκύπτουν κάθε φορά μετά
από κλήρωση από μία σειρά αριθμών από το 1 έως και
το 80.].
1.2 Στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ» προστίθενται νέες παράγραφοι 1β και 1γ ως εξής:
[1β. Στον τύπο παιχνιδιού ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ, υπάρχουν τρεις
(3) κατηγορίες επιτυχιών. Ο παίκτης επιλέγει ΜΟΝΑ ή
ΖΥΓΑ ή ΙΣΟΠΑΛΙΑ. Έτσι αν οι περισσότεροι αριθμοί από
τους είκοσι (20) που κληρώθηκαν είναι ΜΟΝΟΙ (δηλαδή
λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9) τότε κερδίζει η κατηγορία επιτυχιών ΜΟΝΑ. Αν οι περισσότεροι αριθμοί από τους είκοσι
(20) που κληρώθηκαν είναι ΖΥΓΟΙ (δηλαδή λήγουν σε
2, 4, 6, 8, 0) τότε κερδίζει η κατηγορία επιτυχιών ΖΥΓΑ.
Τέλος, αν οι είκοσι (20) αριθμοί που κληρώθηκαν είναι
μισοί ΜΟΝΟΙ και μισοί ΖΥΓΟΙ τότε κερδίζει η κατηγορία ΙΣΟΠΑΛΙΑ. Σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες
επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης
με βάση τους οποίους προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής. Η ελάχιστη συμμετοχή στον τύπο παιχνιδιού
ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ είναι δύο (2) στήλες.
Τύπος παιχνιδιού ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΑ
2
ΖΥΓΑ
2
ΙΣΟΠΑΛΙΑ
4
1γ. Στον τύπο παιχνιδιού ΣΤΗΛΕΣ, υπάρχουν δέκα (10)
κατηγορίες επιτυχιών ανάλογα με το ποιά Στήλη από τις
10 περιλαμβάνει τους περισσότερους από τους είκοσι
(20) αριθμούς που κληρώθηκαν. Σε περίπτωση που περισσότερες από μία Στήλες περιλαμβάνουν το ίδιο μέγιστο πλήθος αριθμών, νικητήρια είναι εκείνη η Στήλη που,
με τη σειρά που κληρώθηκαν οι αριθμοί, συμπλήρωσε
πρώτη το σύνολο των αριθμών που της αντιστοιχούν. Η
ελάχιστη συμμετοχή στο τύπο παιχνιδιού ΣΤΗΛΕΣ είναι
δύο (2) στήλες.
Η 1η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς: 1 11 21 31
41 51 61 71
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Η 2η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 2 12 22 32
42 52 62 72
Η 3η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 3 13 23 33
43 53 63 73
Η 4η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 4 14 24 34
44 54 64 74
Η 5η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 5 15 25 35
45 55 65 75
Η 6η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 6 16 26 36
46 56 66 76
Η 7η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 7 17 27 37
47 57 67 77
Η 8η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 8 18 28 38
48 58 68 78
Η 9η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 9 19 29 39
49 59 69 79
Η 10η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 10 20 30
40 50 60 70 80.
Σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης με βάση τους
οποίους προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής.
Τύπος παιχνιδιού ΣΤΗΛΕΣ
ΣΤΗΛΕΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1n
8
2η
8
3η
8
4η
8
5η
8
6η
8
7η
8
8η
8
9η
8
10η
8
1.3 Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 «ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ» τροποποιείται ως εξής:
[2. Ως ελάχιστη ετήσια βάση υπολογισμού των προκαθορισμένων ποσών κέρδους όλων των κατηγοριών
επιτυχιών όλων των τύπων παιχνιδιών του αριθμολαχείου KINO, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 65% επί των
ακαθαρίστων εισπράξεων του αριθμολαχείου KINO με
εξαίρεση τους τύπους παιχνιδιού 1 για KINO και KINO
BONUS, όπου ως ελάχιστη ετήσια βάση υπολογισμού
των προκαθορισμένων ποσών κέρδους λαμβάνεται
υπόψη ποσοστό 60% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων
του αριθμολαχείου KINO. Είναι όμως δυνατόν σε τύπους
του παιχνιδιού τα συνολικά ποσά κερδών προς διανομή
στους τυχερούς να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού.].
1.4 Το άρθρο 6 «ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
[Άρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή τόσων
αριθμών ή συνδυασμού αριθμών όσους καθορίζει ο
κάθε τύπος του παιχνιδιού για μια κλήρωση) ορίζεται
στα πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ).
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2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο
KINO καθορίζεται από τις εκάστοτε ατομικές συμβάσεις
που έχουν υπογραφεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους πράκτορές της.].
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 2170/22.01.2009
(ΦΕΚ Β΄ 78) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών - Πολιτισμού με τίτλο
[Εγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO» της ΟΠΑΠ Α.Ε.],
όπως ισχύει.
3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 31405
(3)
Επανίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΑ Program) με τίτλο: «Medical Research Methodology (Ιατρική
Ερευνητική Μεθοδολογία)» του Τμήματος Ιατρικής 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΄) «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/
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. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
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
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διατάξεις».
4. Tην πρυτανική απόφαση με αριθμό 25578/28-7-2015
(ΦΕΚ 1727/τ.Β΄/18-8-2015) που αφορά στο ΠΜΣ με τίτλο:
«Medical Research Methodology (Ιατρική Ερευνητική
Μεθοδολογία)» όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της
με αριθμό 15085/22-3- 2017 (ΦΕΚ 1154/τ.Β΄/3-4-2017).
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
25/19-12-2017).
6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.
7. Τη με αριθμό 102623/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)».
8. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη».
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MA Program) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με τίτλο: «Medical
Research Methodology (Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία)», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018−2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MA
Program) με τίτλο: «Medical Research Methodology
(Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία)», σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και
η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Ιατρικής
Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια και να εξασφαλιστεί ο διεθνής χαρακτήρας του Ιατρικού Τμήματος
και του ΑΠΘ.
Ειδικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση νέων
επιστημόνων στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων,
στη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων και στην παραγω-
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γή ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ιατρική επιστήμη
και ειδικότερα στο αντικείμενο της Ιατρικής Ερευνητικής
Μεθοδολογίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Master of Science (MSc) in Medical
Research Methodology».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι: πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ενδεικτικά, αλλά όχι
αποκλειστικά, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου).
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος πρώτου κύκλου
σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την έναρξη των σπουδών στο ΠΜΣ ζητείται αντιστοίχιση βαθμού του τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών,
ενώ για την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΠΜΣ απαιτείται τίτλος αναγνώρισης του τίτλου πρώτου κύκλου
σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά
ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών
και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας
ενός πλήρους ημερολογιακού έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς
σε οκτώ (8) μαθήματα, πέντε υποχρεωτικά κατά το Α΄
εξάμηνο σπουδών και τρία (3) επιλεγόμενα [επιλογή
από επτά (7) μαθήματα] κατά το Β΄ εξάμηνο σπουδών
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η
έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέματος, συγγραφή πρωτοκόλλου) γίνεται κατά τη
θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται (συγγραφή–παρουσίαση) κατά το Β΄ εξάμηνο, δηλαδή με τη συμπλήρωση
ενός πλήρους ημερολογιακού έτους.
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Πρόγραμμα μαθημάτων
ECTS
Εξάμηνο Α΄ (Εαρινό Εξάμηνο)
α/α
C1

Υποχρεωτικά (Compulsory)

Ε3

Υπολογιστική ιατρική έρευνα
(Computational medical research) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)
Εξόρυξη δεδομένων
(Data Mining) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

4

Προηγμένες Τεχνικές στην Ιατρική Έρευνα
(Advanced Techniques in Medical Research) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως
διδασκαλία)
Ποιοτική Έρευνα
(Qualitative Research) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)
Κλινικές Δοκιμές
(Clinical Trials) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)
Συγγραφή πρωτοκόλλου μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Thesis)
ΣΥΝΟΛΟ
Εξάμηνο Β΄ (Χειμερινό Εξάμηνο)
Εκπόνηση και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Thesis)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4

Ερευνητική μεθοδολογία βασικών επιστημών
8
(Basic research methodology) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)
C2
Κλινική ερευνητική μεθοδολογία
8
(Clinical research methodology) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)
C3
Εισαγωγή στη Στατιστική
8
(Introduction to Statistics) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)
C4
Συγγραφή επιστημονικής μελέτης ή ερευνητικής πρότασης
4
(How to write a paper or a grant proposal) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως
διδασκαλία)
C5
Εισαγωγή στη Βιοηθική – Ηθική δημοσιεύσεων
2
(Introduction to bioethics – Publication ethics) (σεμιναριακό μάθημα)
30
ΣΥΝΟΛΟ
Θερινή περίοδος
Επιλεγόμενα (Electives)
(οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα και επιπλέον συγγράφουν το πρωτόκολλο της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας)
E1
Προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής
4
(Advanced Statistics) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία)
Ε2
Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
(Systematic review and meta-analysis) (επιτόπια και έως 30% εξ αποστάσεως δι4
δασκαλία)

E4
Ε5

Ε6
E7

4

4
4
3
15

30
75

Η επίσημη γλώσσα του ΠΜΣ είναι η Αγγλική. Όλες οι σχετικές διαδικασίες (προκηρύξεις, διαδικασία επιλογής
εισακτέων, πρόγραμμα μαθημάτων, εξεταστική διαδικασία, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία) διενεργούνται
στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές/
ήτριες κατ’ έτος.
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.
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ και
μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως
αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ ή άλλες ανάλογες εκπαιδευτικές υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας, κατάλληλα
εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες, και εργαστήρια με
ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
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
Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και 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.
Κατηγορία δαπάνης
Κόστος σε €
33.000,00
Αμοιβές - Αποζημιώσεις τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ (συντονιστές μαθημάτων, διδάσκοντες
μαθημάτων, επιβλέποντες μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών)
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ ή προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου
22.000,00
36 του ν. 4485/2017, που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
6.000,00
Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, στέγασης και τροφοδοσίας
17.000,00
φοιτητών, έξοδα δημοσιότητας - προβολής, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου, παραβόλου απόκτησης ΜΔΕ και αναλυτικής βαθμολογίας
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
2.000,00
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
2.500,00
Δαπάνες αναλωσίμων
2.000,00
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ
2.000,00
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς
1.000,00
Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%)
37.500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
125.000,00
Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης (5.000,00€ ανά φοιτητή/ήτρια για ένα κύκλο σπουδών-2
εξάμηνα και θερινή περίοδος), καθώς και άλλες πηγές (χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση [Πρυτανική απόφαση με αριθμό 25578/
28-7-2015 (ΦΕΚ 1727/τ.Β΄/18- 8-2015) όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της με αριθμό 15085/22-3-2017 (ΦΕΚ
1154/τ.Β΄/3-4-2017)] και τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (114 Α΄) διατάξεις.
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από 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 ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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