
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λατινοαμερικανι-
κές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin 
American and Iberian Studies» και στην Ισπανική 
«Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»).

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιστήμες Γης και 
Περιβάλλον-Earth Science and Environment».

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Άθληση και Υγεία» μεταξύ 
των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού και του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

4 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Βιοποικιλότητας 
και Βιολογικών Πόρων» του Τμήματος Βιολογίας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 774 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λατινοαμερικανι-

κές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin 

American and Iberian Studies» και στην Ισπανική 

«Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»)

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία 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 υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

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 διεθνοποί-
ηση 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, 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 ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ' αριθμ. 293/12-12-2016 Πράξη Πρύτανη 
ΕΚΠΑ ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β΄ 4334).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
(7η συνεδρίαση/20-2-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η, 18 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, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο «Λατινο-
αμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές», από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λατι-
νοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική 
«Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική 
«Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερι-
κανικές και Ιβηρικές Σπουδές» προσδιορίζεται από το 
γνωστικό περιεχόμενο των ειδικεύσεων του:

1) «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» 
(απόδοση στην Αγγλική ως «Latin American and 
Spanish Studies» και στην Ισπανική ως «Estudios 
Latinoamericanos y Españoles») και

2) «Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμο-
γές στην Ισπανική Γλώσσα» (απόδοση στην Αγγλική ως 
«Translation - Linguistics. Theory and Applications in 
Spanish» και στην Ισπανική ως «Traduccion-Lingüística. 
Teoría y Aplicación en la Lengua Española»)

και καλύπτεται υπό τη γενική θεματική «Λατινοαμερι-
κανικές και Ιβηρικές Σπουδές».

Η ειδίκευση «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπου-
δές» εστιάζει στα ιστορικά, οικονομικά, πολιτικά, κοι-
νωνικά φαινόμενα καθώς και στη λογοτεχνία και τον 
πολιτισμό της Λατινικής Αμερικής και της Ισπανίας, που 
διαμορφώνουν την ευρεία αυτή περιοχή. Η ειδίκευση 
«Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές 
στην Ισπανική Γλώσσα» αφενός εστιάζει στη θεωρία, στις 
τεχνικές και στρατηγικές της μετάφρασης, και αφετέρου 
σε θέματα της ισπανικής γλωσσολογίας με έμφαση στην 
εφαρμοσμένη γλωσσολογία στη διδασκαλία της Ισπανι-
κής ως ξένης γλώσσας σε σχέση με το πολιτισμικό και 
κοινωνικό τους πλαίσιο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές 
Σπουδές» είναι:

α) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και της έρευνας 
στις Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές καθώς 
και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών 
της χώρας,

β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε 
θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των γνωστικών 
κλάδων των Λατινοαμερικανικών και Ισπανικών Σπου-
δών, της Μετάφρασης και της Γλωσσολογίας καθώς και 
η εξειδίκευση σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους 
κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύ-
κλου σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβη-

ρικές Σπουδές» θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους με την εκπόνηση διδακτορικής διατρι-
βής και την απονομή διδακτορικού τίτλου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπου-
δές» («Latin American and Iberian Studies» «Estudios 
Latinoamericanos e Ibéricos») με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές (απόδο-
ση στην Αγγλική ως «Latin American and Spanish Studies» 
και στην Ισπανική ως «Estudios Latinoamericanos y 
Españoles»)

2. Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμο-
γές στην Ισπανική Γλώσσα (απόδοση στην Αγγλική ως 
«Translation - Linguistics. Theory and Applications in 
Spanish» και στην Ισπανική ως «Traducción-Lingüistica. 
Teoría y Aplicación en la Lengua Española»)

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ισπανική και αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές 
και Ιβηρικές Σπουδές» μπορεί να καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-

λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται σε επτακόσια 

πενήντα (750,00) ευρώ ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τελών φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί οι 

προβλεπόμενοι πόροι από το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 
(παρ. 1) δεν επαρκούν για να καλύψουν τα λειτουργι-
κά έξοδα του Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές 
Σπουδές». Από τα τέλη φοίτησης προβλέπεται η χορή-
γηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, αμοι-
βές επισκεπτών καθηγητών με ανάθεση διδασκαλίας, 
αμοιβές διδασκόντων του Τμήματος, σύμφωνα με όσα 
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ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 3 του ν. 4485/2017, έξοδα 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, έξοδα διοργάνω-
σης συνεδρίων/ημερίδων, έξοδα δημοσιεύσεων, έξοδα 
μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής διδακτικού προ-
σωπικού, προσωπικού της παρ. 5 αρ. 36 του ν. 4485/2017 
και φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έξοδα μετα-
κινήσεων για συνεργασίες με Ιδρύματα εξωτερικού στο 
πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. 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 δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. αποφ. 772 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπερι-

βάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιστήμες Γης και 

Περιβάλλον-Earth Science and Environment"

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία 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 υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

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 διεθνοποί-
ηση 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α'124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ' αριθμ. Β7/82/29.3.1994 (ΦΕΚ 252/τ.Β') 
υπουργική απόφαση με τίτλο «Έγκριση Π.Μ.Σ. του τμή-
ματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών» όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Β7/407/8-8-1997 (ΦΕΚ 
737/τ.Β'), 7780/Β7/27-2-2002 (ΦΕΚ 345/τ.Β'), 9314, 
114779, 126018/Β7/23-12-2002 (ΦΕΚ 13/τ.Β΄), ΦΕΚ 1632 
τ.Β΄ (διόρθωση σφάλματος), 58929/Β7/23-8-2005 (ΦΕΚ 
1247/τ.Β΄) 74600/Β7/9-11-2006 (ΦΕΚ 1708/τ.Β΄), 96440/
Β7/24-10-2008 (ΦΕΚ 2261/τ.Β΄) και 60915/Β7/7-10-2014 
(ΦΕΚ 2777/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στις 2/4/2018 
του ΕΚΠΑ.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (5η συνεδρίαση, 12-4-2018)

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(14η συνεδρίαση, 30-4-2018).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Επιστήμες Γης 
και Περιβάλλον», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες Γης και 
Περιβάλλον», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστή-
μες Γης και Περιβάλλον» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή 
της έρευνας και της εφαρμοσμένης γνώσης στα επιστη-
μονικά πεδία των γεωεπιστημών και του περιβάλλοντος 
(περιλαμβάνονται η τεκτονική, υδρογεωλογία, εδαφο-
μηχανική-βραχομηχανική, τεχνική γεωλογία, γεωφυσική, 
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σεισμολογία, γεωθερμία, ορυκτολογία, πετρολογία, γεω-
χημεία, κοιτασματολογία, ηφαιστειολογία, γεωμορφολογία, 
κλιματολογία, παλαιοντολογία, ιζηματολογία, στρωματο-
γραφία, περιβαλλοντική γεωλογία, γεωγραφία, παλαιοω-
κεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία, γεωαρχαιολογία).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κάλυψη των σύγχρονων 
απαιτήσεων παραγωγής εξειδικευμένου προσωπικού 
το οποίο θα μπορεί επιτυχώς να αντεπεξέλθει στην πο-
λυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν κάθε 
σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις Γεωε-
πιστήμες και στο Περιβάλλον.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» (MSc in 
Earth Science and Environment) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική», «Applied 
Geology-Geophysics»

2. «Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Περιβάλλον», 
«Mineral Resources-Petrology and Environmental 
Management»

3. «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλ-
λον», «Climatic Variations and Impacts on Environment».

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Η 
συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και 
Περιβάλλον» θα καλύπτεται από:

α) τα τέλη φοίτησης,
β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

γ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ζ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
η) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τω ν τελών φοίτησης κρίνεται αναγκαία κα-

θώς οι ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης δεν δύναται 

να καλύψουν εξ' ολοκλήρου τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.και 
δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την 
Πολιτεία.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και 
Περιβάλλον» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν 
τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων 
(600) ευρώ ανά εξάμηνο.

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ απαιτούνται:
1. Μετακινήσεις διδασκόντων και φοιτητών για εργα-

σίες και ασκήσεις υπαίθρου και διπλωματικές εργασίες.
2. Δαπάνες για αγορά αναλωσίμων και άλλες προμή-

θειες, απαραίτητες για τη λειτουργία του ΠΜΣ (αγορά 
αναλωσίμων, εργαστηριακά αναλώσιμα - υαλικά, πλα-
στικά, σωληνάρια, εξειδικευμένα και γενικής χρήσης 
αναλώσιμα εργαστηρίου, υλικά λείανσης/στίλβωσης, 
λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης εργαστηρίων, ανάγκες 
προετοιμασίας δειγμάτων, αναλύσεις κλπ.).

3. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογι-
σμικού.

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 απόφα-
ση, 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.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ: 29298 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Άθληση και Υγεία» μεταξύ 

των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσα-

λονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού και του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου 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') «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
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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. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά 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 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση ίδρυσης με αριθμό 209782/
Ζ1 /23-12-2014 (ΦΕΚ 3610/τ.Β΄/31 -12-2014) του ΔΠΜΣ 
με τίτλο: «Άθληση και Υγεία».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσ/
νίκη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 557/27-12-2017).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 25/19-12-2017).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(με έδρα τη Θεσ/νίκη) της Σχολής Επιστημών φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου για τη συνδιοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Άθληση και Υγεία».

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

10. Τη με αριθμό 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

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

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτ-
λο: «Άθληση και Υγεία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχολής Επιστημών φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊ-
κό έτος 2018 - 2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Άθληση 
και Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 14).

Επισπεύδον Τμήμα θα είναι, καθώς και τη διοικητική 
και οικονομική στήριξη του προγράμματος θα έχει τα 
δύο πρώτα έτη λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., το Τ.Ε.Φ.ΑΑ, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Α.Π.Θ., ενώ το Τμήμα Ιατρικής 
του Α.Π.Θ, το 3° ως και το 5° έτος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η διδασκαλία σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο των τομέων της θεωρητικής και 
εφαρμοσμένης ιατρικής, και άλλων συναφών επιστημών 
που εξετάζουν την επίδραση της άσκησης, της προπόνη-
σης και της άθλησης, καθώς και την επίδραση της υπο-
κινητικότητας τόσο στα υγιή άτομα όσο και στα άτομα 
με διάφορες παθήσεις όλων των ηλικιών, με σκοπό την 
αναζήτηση και εφαρμογή χρήσιμων μεθόδων στην προ-
ληπτική ιατρική, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των 
αθλουμένων.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση 
και έρευνα στα επιστημονικά πεδία της ιατρικής και αθλη-
τικής επιστήμης, καθώς είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος 
της άθλησης στη διασφάλιση της υγείας και στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Με το συ-
γκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί η κατάρτιση και η αξιο-
ποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας στο 
ευρύτερο πεδίο των επιστημών αυτών. Επιμέρους σκοποί 
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, 
η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η υψηλού επιπέδου 
κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμο-
σμένες περιοχές της άθλησης και υγείας, καθώς και στις ει-
δικές θεματικές ενότητες της αθλητιατρικής, της άσκησης 
και της σωματικής υγείας, γ) η δημιουργία ενός υψηλού 
επιπέδου διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές 
εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 
- αλλά και της ελληνικής κοινωνίας - για εξειδικευμένες 
γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, δ) η 
παροχή και μετάδοση ειδικών επιστημονικών γνώσεων με 
σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που 
θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις, ε) η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/
τριών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/τριών 
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εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά "εργαλεία" για 
να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και 
να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και στ) η προαγωγή 
της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθε-
ματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα αθλητιατρι-
κής, άσκησης και σωματικής υγείας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Άθληση και Υγεία», στις εξής ειδικεύσεις: 
1. Αθλητιατρική και 2. Άσκηση και Σωματική Υγεία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής και

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος 
εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ. και φέρουν συναφή τίτ-
λο σπουδών και έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. με το 
ΔΠ.Μ.Σ. «Άθληση και Υγεία».

Την ειδίκευση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης «Αθλητιατρική» δύναται να την παρακολουθή-
σουν μόνο πτυχιούχοι Ιατρικής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι εκατό είκοσι (120). Το 
αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο δια-
μορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο (κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις)

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Κλινική 
άσκηση

1 Ορθοπαιδική ΜΚ1 Υ 30 261 9 10
2 Αθλητιατρική ΜΚ2 Υ 30 261 9 10
3 Ανατομία ΜΚ3 Υ 30 261 9 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο - Ειδίκευση: Αθλητιατρική

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Κλινική 
άσκηση

1 Αθλητιατρική στην Πράξη ΜΕ1 Υ 30 261 9 10

2
Προγράμματα Αποκατάστασης της 

Αθλητικές Κακώσεις - 
Διαχείριση μυοσκελετικού πόνου

ΜΕ2 Υ 30 261 9 10

3 Μάθημα της κατεύθυνσης 
«Άσκηση και Σωματική Υγεία» ΜΕ3 ή ΜΕ4 Ε 30 261 9 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο - Ειδίκευση: Άσκηση και Σωματική Υγεία

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Κλινική 
άσκηση

1 Λειτουργική Ανατομία 
και Εμβιομηχανική ΜΕ3 Υ 30 261 9 10

2 Εργοφυσιολογία - 
Εργομετρική Αξιολόγηση ΜΕ4 Υ 30 261 9 10

3 Μάθημα της κατεύθυνσης 
«Αθλητιατρική» ΜΕ1 ή ΜΕ2 Ε 30 261 9 10

Σύνολο ECTS 30
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Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση: Αθλητιατρική

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Κλινική 
άσκηση

1 Διατροφή Αθλουμένων - 
Εργογόνα βοηθήματα ΜΕ5 Υ 30 261 9 10

2 Καρδιολογία - 
Παθολογία Αθλουμένων ΜΕ6 Υ 30 261 9 10

3 Μάθημα της κατεύθυνσης 
«Άσκηση και Σωματική Υγεία» ΜΕ7 ή ΜΕ8 Ε 30 261 9 10

Σύνολο ECTS 30
 
Γ' Εξάμηνο - Ειδίκευση: Άσκηση και Σωματική Υγεία

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Κλινική 
άσκηση

1 Πρόληψη, Εκτίμηση, Διάγνωση και 
Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων ΜΕ7 Υ 30 261 9 10

2 Φυσική Επαναδραστηριοποίηση 
Ασθενών με Χρόνιες Παθήσεις ΜΕ5 Υ 30 261 9 10

3 Μάθημα της κατεύθυνσης 
«Αθλητιατρική» ΜΕ5 ή ΜΕ6 Ε 30 261 9 10

Σύνολο ECTS 30

Δ' Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηριακή 
άσκηση

Κλινική 
άσκηση

1 Μεθοδολογία της έρευνας - 
Στατιστική ΜΔ9 Υ 13 137 ............ 5

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΜΔ10 Υ ........... .................... .......... 25
Σύνολο ECTS 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως. Για κάθε ειδίκευση ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-τές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών 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 ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού Θεσσαλονίκης και Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού και του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Ειδικότερα, όλες οι αίθουσες, τα εργαστήρια και οι κλινικές 
που θα χρησιμοποιηθούν έχουν ικανοποιητικό εξοπλισμό, που καλύπτει τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευ-
νας στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην κεντρική 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και στις βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Φ.Α.Α και. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του Διαδικτύου για την απόκτηση online ηλεκτρονικών πληροφοριών, 
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είτε μέσα από το δίκτυο των νησίδων Η/Υ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., είτε 
μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών της Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Επισυνάπτεται αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., τις πηγές χρηματοδότησης του και τους εν γένει πόρους 
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019 Ποσό (€) 2020 Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022 Σύνολο (€) 2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.250,00 € 6.750,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 36.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
8.500,00 € 25.500,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 136.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 2.250,00€ 6.750,00€ 9.000,00€ 9.000,00€ 9.000,00€ 36.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 

Δ.Π.Μ.Σ.
250,00€ 750,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 4.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 

των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 

ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνω-

ση του Δ.Π.Μ.Σ.

3.350,00 € 10.050,00 € 13.400,00 € 13.400,00 € 13.400,00 € 53.600,00 €

Αμοιβές διοικητικής 

και τεχνικής υποστήριξης
900,00 € 2.700,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 14.400,00 €

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 7.500,00 € 22.500,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 120.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 25.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019 Ποσό (€) 2020 Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022 Σύνολο (€) 2018-2022

Τέλη Φοίτησης 25.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 €

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τέλη φοίτησης (2.500,00€ για ένα κύκλο σπουδών-τέσσερα 
(4) εξάμηνα φοίτησης).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ' εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς και 
φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουργική απόφαση με αριθμό 209782/Ζ1 /23-12-2014 
(ΦΕΚ 3610/τ.Β΄/31-12-2014)] καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 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, 10 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ 
Ι

   Αριθμ.: 29318 (4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Βιοποικιλότητας 

και Βιολογικών Πόρων» του Τμήματος Βιολογίας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελεί-

ου 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΄) «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 κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιω-
σιμότητας 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 
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διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-
2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή δια-
τάξεων 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 μεταπτυχια-
κών 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 εφαρ-
μογή 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
514/28-2-2018).

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 σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».

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

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δι-
αχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η είναι η προαγωγή της 
επιστήμης της Βιολογίας και η θεωρητική, εργαστηριακή 
και πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονες 
εφαρμογές της Οικολογίας, της Αλιευτικής Βιολογίας 
και Διαχείρισης και της Βιολογίας Διατήρησης, οι οποίες 

αφορούν στην Αλιεία, τη Βιοποικιλότητα, το Περιβάλλον 
και τον Άνθρωπο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία 
εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους 
τομείς των Βιοεπιστημών, ικανού να ενισχύσει την αντα-
γωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, να 
στελεχώσει την έρευνα και να μπορέσει άμεσα να εντα-
χθεί στην αγορά εργασίας και να παράσχει υπηρεσίες,με 
αλυσιδωτές άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην 
κοινωνία, την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη , σε πε-
ριφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, 
το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημό-
νων στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε:

Α. Να διασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης όσον αφορά: (α) στα σχετικά με τα αντικείμενα 
του Π.Μ.Σ. ερευνητικά πεδία, (β) στη μελέτη, κατανόηση 
και διαχείριση της βιοποικιλότητας και των βιολογικών 
πόρων, (γ) στην επιλογή, το σχεδιασμό και τον έλεγχο της 
ποιότητας και της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων, 
με σκοπό τη διατήρηση και αξιοποίηση των βιολογικών 
πόρων, (δ) στην ανάλυση, διαχείριση και προστασία των 
υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων και των επιμέ-
ρους συνιστωσών τους, (ε) στη μελέτη αερομεταφερόμε-
νων οργανισμών και στην προστασία του περιβάλλοντος 
από ρύπους βιολογικής προέλευσης.

Β. Να εκπαιδευτούν εξειδικευμένα στελέχη με ικανότη-
τα: (α) εκπόνησης μελετών σχετικά με την επίδραση της 
ανθρώπινης δραστηριότητας στον ίδιο τον άνθρωπο και 
το οικοσύστημα, (β) εκπόνησης μελετών και διενέργει-
ας ελέγχων με αντικείμενο τους βιοτικούς παράγοντες 
του οικοσυστήματος και της οικολογικής επιβάρυνσης 
των νερών, του εδάφους και του αέρα, (γ) εκπόνησης 
αλιευτικών μελετών, διοίκησης, διαχείρισης και προ-
στασίας θαλάσσιων πάρκων, υγροτόπων, ποταμών, 
λιμνών, ορεινών και ημιορεινών ρεόντων υδάτων και 
κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού που απαιτεί γνώσεις 
Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας και Αλιευτικής Βιολογίας, 
(δ) εκπόνησης μελετών διαχείρισης στερεών και υγρών 
αποβλήτων και αντιμετώπισης αέριων και άλλων ρύπων, 
όπως και απειλών ή οχλήσεων, (ε) εκπόνησης μελετών 
καταγραφής, παρακολούθησης, διατήρησης, ανάδειξης 
και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας, (στ) εκπόνησης 
μελετών διαχείρισης, βιωσιμότητας, προστασίας και βι-
οαποκατάστασης του περιβάλλοντος και των ειδικότε-
ρων στοιχείων του που έχουν υποβαθμιστεί, όπως των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του εδάφους και 
των φυσικών τοπίων.

Γ. Να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. πληροφορι-
κή, βιοτεχνολογία) καθώς και η επιστημονική έρευνα, για 
την παροχή συμβουλών και εφαρμογή τεχνικών για την 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προς 
όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
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δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και 
Βιολογικών Πόρων» στις εξής ειδικεύσεις:

1. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
2. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Βιολογίας και Περιβάλλοντος καθώς και πτυχιούχοι άλ-
λων συναφών Τμημάτων ή Σχολών, όπως Θετικών Επι-
στημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής 
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχι-
ούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του 
Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία(3)ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των μονάδων ECTS που απαιτούνται για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Το πρό-
γραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μα-
θήματα, εργαστήρια και εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας τα οποία μπορούν να είναι 
τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν 
μέρος ή ολόκληρο μάθημα σε Ινστιτούτα Ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμα προς τα Ελλη-
νικά Πανεπιστήμια και πιστώνονται με τις αντίστοιχες 
πιστωτικές μονάδες. Η εργαστηριακή άσκηση και η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία των φοιτητών γί-
νεται σε διάφορα εργαστήρια του Τμήματος ή σε άλλα 
Ινστιτούτα ή Ιδρύματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τίτλος μαθήματος ECTS
1°εξάμηνο
1. Υδάτινο περιβάλλον και οργανισμοί 4
2. Πειραματικός σχεδιασμός, ανάλυση οικολογικών συστημάτων 
και διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας 6

3. Αλιευτικοί πόροι και αλιευτική τεχνολογία 5
4. Βιολογία και εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων 5
5. Αλιευτική διαχείριση 5
6. Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

2° εξάμηνο
1. Πρακτική άσκηση 15
2. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι 15

ΣΥΝΟΛΟ 30

3°εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία II 30

ΣΥΝΟΛΟ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Οικολογία και βιολογία διατήρησης

Τίτλος μαθήματος ECTS
1°εξάμηνο
1. Σύγχρονες θεωρήσεις και εφαρμογές της Οικολογίας 12
2. Πειραματικός σχεδιασμός, ανάλυση οικολογικών συστημάτων 
και διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας 6

3. Μοντέλα πρόβλεψης και εξομοιώσεις 6
4. Δυναμική και Γενετική πληθυσμών, πρότυπα οργάνωσης Βιοκοινότητας 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Τίτλος μαθήματος ECTS

2° εξάμηνο

5. Βάσεις οικολογικών δεδομένων 2

6. Χωροχρονικά πρότυπα και διαχείριση βιοποικιλότητας 4

7. Τοπίο, αλλαγές χρήσεων γης, κλιματική αλλαγή και βιοπαρακολούθηση 3

8.  Εφαρμογές διατήρησης: Πρακτική άσκηση 6

9.  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι 15

ΣΥΝΟΛΟ 30

3°εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία II 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία II μπορούν να αντικατασταθούν, 

με το μάθημα «Experimental Project in Biology», το οποίο προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις, στα αγγλικά και 
πιστώνεται με 45 μονάδες ECTS.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε συνολικά 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ' 
έτος, δέκα (10) για την κάθε ειδίκευση.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών 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 Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) του 
Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέ-
πτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την 
αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ 
ή άλλοι φορείς του ευρύτερου δημόσιου (όπως Ερευνητικά Ινστιτούτα, Φορείς Διαχείρισης) ή ιδιωτικού τομέα (όπως 
Βιομηχανικές μονάδες) που συνεργάζονται με το Π.Μ.Σ. Επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται 
κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος.

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 έχει ως εξής:
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Προϋπολογισμός 2018
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€)
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 300,00 €
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 900,00 €
3 Δαπάνες αναλωσίμων 800,00 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 500,00 €
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 300,00 €
6 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 1.100,00 €

7 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 1.000,00 €

8 Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30% ) 2.100,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.000,00€

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί από 2019 έως 2021
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€)
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000,00 €
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.700,00 €
3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500,00 €
6 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.500,00 €

7 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 1.500,00 €

8 Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30% ) 6.300,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 21.000,00€

Προϋπολογισμός 2022
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€)
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 600,00 €
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.700,00 €
3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.500,00 €
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €
6 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.500,00 €

7 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 1.000,00 €

8 Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30% ) 4.200,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 14.000,00€

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.500,00€ και για ένα κύκλο 
σπουδών [τρία εξάμηνα φοίτησης].

Δυνητικές πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι ανταγωνιστικά ή εκπαιδευτικά επιχορηγούμενα 
έργα των διδασκόντων ή δωρεές και χορηγίες με δυνητική μείωση των τελών φοίτησης.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018

 Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034341708180012*
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