
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική 
του Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές στη Βιολογία» του 
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31373 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτι-

κή του Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2959/16 και 17-5-2018) 

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

ση 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 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 σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή 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 άλ-
λες 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 Οδοντι-
ατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 
368/28-2-2018, 372/20-4-2018 και 375/15-5-2018).

6. Τις εισηγήσεις με αριθμό 20160/12-4-2018 και 
22678/15-5-2018 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του ΑΠΘ.

7. Την προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση με 
αριθμό 2958/12 και 13-4-2018).

8. Την αριθμ. 105304Ζ1/26-6-2018 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. Την αριθμ. 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 Σπου-
δών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος», 
ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση στις μεθόδους και τις 
εφαρμογές της οδοντιατρικής επιστήμης και η κατάρτι-
ση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή και νέα 
γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι 
ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή 
της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντια-
τρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδοντι-
ατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε 
θέματα στοματικής υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρ-
ξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
Τμήμα Οδοντιατρικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία 
που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του Προγράμματος 
τα προηγούμενα έτη σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο 
εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προ-
σωπικό εφαρμογών της τεχνολογίας στην οργάνωση 
των υπηρεσιών υγείας. Έχει σκοπό να ακολουθήσει τη 
ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστή-
μιο, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική κλινική 
παροχή υπηρεσιών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο « Παθολογία και Θεραπευτική του 
Στόματος», στις εξής ειδικεύσεις: 

1) Στοματολογία
2) Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
σμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., 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

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 6 ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα και για τις δύο (2) ειδικεύσεις.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 180. Η γλώσσα διδασκαλίας 
του προγράμματος είναι η ελληνική ενώ η εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική 
ή αγγλική 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS

L108108 Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία 3
S108101 Ιστολογία βλεννογόνου στόματος 3
S108102 φυσιολογία στόματος (βλεννογόνου-σιελογόνων αδένων) 3

S108103 Εισαγωγή στην Στοματοδιαγνωστική (ιστορικό, σημειολογία και 
διαγνωστική νόσων του στόματος) 3

S108104 Ειδικά θέματα Στοματολογίας Ι 5
L108105 Εργαστηριακή-πρακτική άσκηση 5

R108106 Ειδικά σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα 
Στοματολογίας 3

R108107 Ερευνητικό πρωτόκολλο 3
Βιοστατιστική 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

L108207 Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία 3
S108201 Ιστοπαθολογία βλεννογόνου στόματος Ι 3
S108202 Μικροβιολογία στόματος 3
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Εισαγωγή στην Στοματοδιαγνωστική (ιστορικό, σημειολογία και 
διαγνωστική νόσων του στόματος) 2

S108204 Ειδικά θέματα Στοματολογίας II 5
L108203 Εργαστηριακή-πρακτική άσκηση 5

S108205 Ειδικά σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα 
Στοματολογίας 3

R108206 Ερευνητικό πρωτόκολλο 4
Βιολογία Στόματος 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

L108309 Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία 3
S108302 Ιστοπαθολογία βλεννογόνου στόματος II 3
S108301 Ανοσολογία 2
S108304 Ειδικά θέματα Στοματολογίας III 5
L108305 Εργαστηριακή - πρακτική άσκηση 5

Ειδικά σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα 
Στοματολογίας 3

R108308 Ερευνητικό πρωτόκολλο 5
S108303 Βιοπαθολογία στόματος γηριατρικού ασθενή 2
R108307 Παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

L108409 Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία 3
S108401 Ιστοπαθολογία βλεννογόνου στόματος II 3
S108402 Ανοσοπαθολογία 2

S108404 Φαρμακολογία - φαρμακοδυναμική σε ασθενείς με γενικά 
νοσήματα 2

S108405 Ειδικά θέματα Στοματολογίας IV 3
L108406 Εργαστηριακή - πρακτική άσκηση 5

Ειδικά σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα 
Στοματολογίας 3

R108408 Ερευνητικό πρωτόκολλο 5
L108408 Παρουσίαση εργασιών και διδακτική εμπειρία 2
S108403 Καρκινογένεση 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

L108506 Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία 5
S108501 Παρακολούθηση-αξιολόγηση Στοματολογικών περιστατικών 5
S108504 Παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών 3
R108503 Βιβλιογραφική ενημέρωση στη Στοματολογία 2
S108502 Ειδικά θέματα Στοματολογίας V 5
L108507 Εργαστηριακή - πρακτική άσκηση 5
R108505 Ερευνητικό πρωτόκολλο 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

L108606 Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία 5
S108601 Παρακολούθηση-αξιολόγηση Στοματολογικών περιστατικών 5
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R108603 Βιβλιογραφική ενημέρωση στη Στοματολογία 5
Παρουσίαση εργασιών και διδακτική εμπειρία 5

R108603 Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 10
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 

Σύνολο πιστωτικών μονάδων
30 

180

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

S109101 Ο Νοσοκομειακός ασθενής 2
S109102 Ο ασθενής των Τ.Ε.Π. των εξωτερικών ιατρείων 5

S109103 Πως οι συστηματικές παθήσεις επηρεάζουν τον οδοντιατρικό 
ασθενή 5

S109104 Λήψη ιστορικού (ιατρικό - οδοντιατρικό) 3

S109105 Η ενσυνείδητη και ασυνείδητη αναλγησία (Οδοντιατρική 
Αναισθησιολογία) 3

S109106 Ο νοσηλευόμενος ασθενής 3
L109106 Οργάνωση οδοντιατρείου στο Νοσοκομείο 3
R109107 Βιβλιογραφική ενημέρωση 4

Βιοστατιστική 2
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

S109201 Κλινική εξέταση ασθενούς-ενδοστοματική-εξωστοματική γενική 
φυσική εξέταση σώματος 5

S109202 Εργαστηριακές εξετάσεις ασθενούς (Αιματολογικές, Βιοχημικές, 
Ακτινολογικές κ.τ.λ.) 5

S109203 Πως οι παθήσεις του κυκλοφορικού επηρεάζουν τον οδοντιατρικό 
ασθενή 3

S109204 ΑΜΕΑ και οδοντιατρική υγεία 4

S109205 Παιδί και οδοντιατρική φροντίδα (άγχος, φόβος, εμπειρία, 
ιατρογενής πόνος, συμπεριφορά) 4

S109206 Παιδοδοντιατρική σε ΑΜΕΑ (Υλικά, Τεχνικές) 3
R109207 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 4

Βιολογία Στόματος
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
S109301 Βαθμός αξιολόγησης της βαρύτητας του Νοσοκομειακού ασθενή 3

S109302 Η αναγνώριση της αναγκαιότητας παραπομπής του ασθενή σε 
γιατρούς άλλων ειδικοτήτων 3

S109303 Πως επηρεάζεται η υγεία των ιστών του στόματος στον 
ογκολογικό, τον ακτινοβολημένο, και χημειοθεραπευμένο ασθενή 5

S109304 Λοιμώξεις σε άτομα με ανοσοκαταστολή 4

S109305 Δείκτες τερηδόνας εκτίμηση τερηδονικού κινδύνου. 2

S109306 Πρόληψη τερηδόνας, στοματική υγιεινή, διατροφή σε ΑΜΕΑ 6
R109307 Συγγραφή εργασίας συστηματικής ανασκόπησης 7

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
S109401 Μικροβιακό φορτίο, λοιμώξεις και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία 2
S109402 Ο οδοντιατρικός ασθενής της μονάδας ΜΕΘ 2
S109403 Αιματολογικές, αγγειακές παθήσεις και οδοντιατρικός ασθενής 2

S109404 Σακχαρώδης διαβήτης και οδοντιατρικός ασθενής 2

S109405 Παθήσεις ήπατος, πνευμόνων, νεφρών, και οδοντιατρικός ασθενής 2
L109406 Παιδοδοντιατρική σε ΑΜΕΑ (κλινική εμπειρία) 4

L109407 Πρακτική εξάσκηση σε μονάδα πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής 
περίθαλψης 8

R109408 Συγγραφή εργασίας συστηματικής ανασκόπησης (παρουσίαση της 
σε Συνέδριο ή Ημερίδα) 8

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

S109501 Βασικές αρχές χειρουργικής-Ε.Ι. ΣΓΠΧ 6
S109502 Υλικός και τεχνολογικός εξοπλισμός αρωγός του ειδικού ασθενή 2
S109503 Άξονες αντιμετώπισης της οδοντοφατνιακής λοίμωξης Ε.Ι. ΣΓΠΧ 4

S109504 Άξονες αντιμετώπισης του στοματοπροσωπικού πόνου Ε.Ι. ΣΓΠΧ 2

L109505 Πρακτική εξάσκηση σε μονάδα πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής 
περίθαλψης 16

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

L109601 Παρακολούθηση εξωτερικών ιατρείων Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 5

L109602 Παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων στο σηπτικό 
χειρουργείο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 5

R109604 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 180

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους 10 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως.

Επιπροσθέτως έως τρεις (3) υπεράριθμοι υποψήφιοι 
αξιωματικοί, προερχόμενοι από τις Ένοπλες Δυνάμεις της 
χώρας, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Τμήμα-
τος Οδοντιατρικής και των Ενόπλων Δυνάμεων.

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 Οδοντιατρικής 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, καλλιτέχνες 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 υλι-
κοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις των 
αιθουσών, Εργαστηρίων και κλινικών του κτιρίου του 
Οδοντιατρικού Τμήματος, των Εργαστηρίων Στοματολο-
γίας και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
και του Μανδαλίδειου Κέντρου Οδοντιατρικών Ερευνών, 
όπως σαφώς περιγράφονται στην Έκθεση βιωσιμότητας 
του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις και πάντα σε συνεννό-
ηση με το Διευθυντή του ΠΜΣ μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν και ορισμένες εξωτερικές δομές του Δημοσίου, 
όπως Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.τ.λ.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Άρθρο 11
Τέλος Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ κατα-
βάλουν τέλη φοίτησης 8.550,00 € και για τα έξι (6) εξά-
μηνα φοίτησης (ένα κύκλο σπουδών).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

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

   Aριθμ. 31374 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές στη Βιολογία» του 

Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

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 216772/Ζ1/8-12-2017 
(ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
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 «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 μετα-
πτυχιακών 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. 4521/18 
(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. Tην υπουργική απόφαση με αριθμό 203890/Ζ1/
15-12-2014 (ΦΕΚ 3430/τ.  Β΄/22-12-2014) [διόρθωση 
σφάλματος ΦΕΚ 1052/τ.  Β΄/5-6-2015] όπως αντικα-
τέστησε την όμοιά της με αριθμό 73255-127522/Β7/
31-12-2002 (ΦΕΚ 41/τ. Β΄/22-12-2014).

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

7. Την θετική εισήγηση με αριθμό 22678/15-5-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

8. Την αριθμ. 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».

9. Την με αριθμό 110468/Ζ1/2-7-2018 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)».

10. 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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκη με τίτλο: «Εφαρμογές στη Βιολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 επανιδρυμένο Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές στη Βιολογία», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές στη Βιολογία» είναι η προα-
γωγή των Βιοεπιστημών, συγκεκριμένα της Μοριακής 
Βιολογίας, της Γενετικής, της Μικροβιολογίας, της Βιοχη-
μείας, της Φυσιολογίας, της Ανοσοβιολογίας, της Βιοτε-
χνολογίας, της Νανοτεχνολογίας, και της Υδροβιολογί-
ας, καθώς και η θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική 
εκπαίδευση επιστημόνων στις σύγχρονες εφαρμογές 
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τους, οι οποίες αφορούν στην Υγεία, στη Βιομηχανία, 
στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, στις Υδατοκαλλιέργειες, στο 
Περιβάλλον και στον Άνθρωπο.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευ-
μένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς 
των Βιοεπιστημών ικανών να ενισχύσουν την ανταγωνι-
στικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, να στε-
λεχώσουν την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών και την 
αγορά εργασίας, με αλυσιδωτά άμεσα και έμμεσα οφέλη 
για το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκε-
κριμένα το ΠΜΣ στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων 
επιστημόνων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα του 
Προγράμματος, ώστε:

I. Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης όσον αφορά: (α) στην έρευνα κάθε γνωστικού 
αντικειμένου που υπάγεται στο ευρύτερο αντικείμενο της 
Βιολογίας (β) στην επιλογή των βιολογικών υλικών-δειγ-
μάτων (γενετικών και περιβαλλοντικών) καθώς και των 
βιολογικών και βιοχημικών μεθόδων εξέτασης και ανάλυ-
σής τους, (γ) στον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων 
και της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής, ερμηνείας και αξιολόγησης των αποτελεσμά-
των των αναλύσεων των γενετικών και περιβαλλοντικών 
δειγμάτων, (δ) στην επιλογή και στον έλεγχο εργαστηρια-
κών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και τη 
διατήρηση γαμετών, εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων, (ε) 
στην επιλογή, το σχεδιασμό και τον έλεγχο της ποιότητας 
και της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθό-
δων γενετικής μηχανικής, στη διατήρηση και αξιοποίηση 
των γενετικών πόρων, στους διάφορους παραγωγικούς 
τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των τροφίμων, 
των υδάτων και των υδατοκαλλιεργειών, καθώς και σε 
κάθε προϊόν που παράγεται ή παρασκευάζεται, σύμφωνα 
με τις ανωτέρω μεθόδους.

II. Να εκπαιδευτούν εξειδικευμένα στελέχη με ικανό-
τητα: (α) εκπόνησης βιολογικών μελετών και εργαστηρι-
ακών αναλύσεων (π.χ. βιολογικές, βιοχημικές, γενετικές, 
ιατροδικαστικές) και εν γένει ελέγχου της επίδρασης της 
δραστηριότητας του ανθρώπου, στον ίδιο τον άνθρωπο 
και το οικοσύστημα, (β) ελέγχου γενετικά τροποποιη-
μένων οργανισμών και νεοφανών ουσιών με βιολογική 
δράση σε τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της 
αλιείας, καθώς και της βιομηχανίας φαρμάκων, καλλυντι-
κών και τροφίμων, (γ) εκπόνησης μελετών και πιστοποίη-
σης της ασφάλειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών και 
εν γένει προϊόντων που παρασκευάζονται από ζώντες 
οργανισμούς, (δ) εκπόνησης βιολογικών μελετών και 
εργαστηριακών αναλύσεων και διενέργειας ελέγχων με 
αντικείμενο τους βιοτικούς παράγοντες του οικοσυστή-
ματος, (ε) ελέγχου της μικροβιολογικής επιβάρυνσης 
των νερών, καθώς και μοριακού, μικροβιολογικού και 
χημικού ελέγχου των τροφίμων.

III. Να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική, 
βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία) καθώς και η επιστη-
μονική έρευνα, η παροχή συμβουλών και η εφαρμογή τε-
χνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής για την ανάπτυ-
ξη και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς 
όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμογές στη Βιολογία», στις εξής 
ειδικεύσεις:

1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική,
2. Βιοτεχνολογία, Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγ-

χος Προϊόντων και Τροφίμων και
3. Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων 
συναφών με τη Βιολογία επιστημών των Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Η γλώσσα διδασκαλίας 
είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις, 
μαθημάτων, διαλέξεων / σεμιναρίων από ξένους επιστή-
μονες, όπου η γλώσσα είναι η αγγλική. Το αναλυτικό πρό-
γραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση: Εφαρμογές της Γενετικής και 
Βιοδιαγνωστική

1o Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εργαστηριακές τεχνικές 
και βιολογικές εφαρμογές Y 14

2 Βιοστατιστική Y 2
3 Βιοπληροφορική Y 6
4 Σύγχρονα θέματα στις 

Βιοεπιστήμες Y 6

5 Μεταβιβάσιμες 
Δεξιότητες Y 2

Σύνολο ECTS 30

2o Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Μοριακοί και κυτταρικοί 
μηχανισμοί ασθενειών Y 6
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2 Λοιμώδεις ασθένειες και 
επιδημιολογία Y 2

3 Σύγχρονες μέθοδοι 
αναπαραγωγής και 
Νομοθεσία

Y 2

4 Πρακτική άσκηση Y 5
5 Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία Ι 
(οργάνωση, στρατηγική 
εκπόνησης και έναρξη 
της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής εργασίας)

Y 15

Σύνολο ECTS 30

3o Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
(συνέχιση και 
ολοκλήρωση της 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής εργασίας)

Y 30

Σύνολο ECTS 30

Ειδίκευση: Βιοτεχνολογία, Μοριακός και 

Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και 

Τροφίμων

1o Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εργαστηριακές τεχνικές 
και βιολογικές εφαρμογές Y 14

2 Βιοστατιστική Y 2
3 Βιοπληροφορική Y 6
4 Σύγχρονα θέματα στις 

Βιοεπιστήμες Y 6

5 Μεταβιβάσιμες 
Δεξιότητες Y 2

Σύνολο ECTS 30

2o Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Υγιεινή και Ασφάλεια 
Τροφίμων - Μηχανισμοί 
ανοσίας στο πεπτικό 
σύστημα

Y 2

2 Μοριακή, χημική και 
μικροβιολογική ανάλυση 
για την ασφάλεια των 
τροφίμων και των 
ζωοτροφών

Y 2

3 Μικροβιακή 
Βιοτεχνολογία - 
Βιοπαραγωγή

Y 2

4 Νομοθετικό και 
Κανονιστικό πλαίσιο - 
Ιχνηλασιμότητα τροφίμων 
και ζωοτροφών

Y 2

5 Βιομηχανική αξιοποίηση - 
Διαχείριση προϊόντων 
Βιοτεχνολογίας

2

6 Πρακτική άσκηση Y 5
7 Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία Ι 
(οργάνωση, στρατηγική 
εκπόνησης και έναρξη 
της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής εργασίας)

Y 15

Σύνολο ECTS 30

3o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία ΙΙ (συνέχιση 
και ολοκλήρωση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
εργασίας)

Y 30

Σύνολο ECTS 30

Ειδίκευση: Γενετική και Βιοτεχνολογία στις 

Υδατοκαλλιέργειες

1o Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Yδάτινο περιβάλλον, 
υδατοκαλλιέργειες 
και βιοτεχνολογικές 
προσεγγίσεις

Y 3

2 Eργαστηριακές τεχνικές 
και βιολογικές εφαρμογές Y 9

3 Βιοτεχνολογικές 
εφαρμογές σε 
ζωοπλαγκτικούς και 
φυτοπλαγκτικούς 
οργανισμούς

Y 4
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4 Φυσιολογία και 
βιοτεχνολογία της 
διατροφής

Y 4

5 Αναπαραγωγή και 
γενετική βελτίωση Y 4

6 Εφαρμογές της γενετικής 
στις ιχθυοκαλλιέργειες Y 3

7 Γενετικές και 
βιοτεχνολογικές 
εφαρμογές στην 
καλλιέργεια των δίθυρων 
και καρκινοειδών

Y 3

Σύνολο ECTS 30

2o Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Ευζωία και παθολογία 
εκτρεφόμενων 
θαλάσσιων οργανισμών

Y 4

2 Οικο-καινοτομία, 
επιχειρηματικότητα 
και οικονομία στις 
υδατοκαλλιέργειες

Y 3

3 Πρακτική άσκηση Y 8
4 Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία Ι 
(οργάνωση, στρατηγική 
εκπόνησης και έναρξη 
της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής εργασίας)

Y 15

Σύνολο ECTS 30

3o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία ΙΙ (συνέχιση 
και ολοκλήρωση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
εργασίας)

Y 30

Σύνολο ECTS 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους σαράντα πέντε (45) μεταπτυχια-
κούς/ές φοιτητές/ήτριες ετησίως, δεκαπέντε (15) ανά 
ειδίκευση.

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 και ΕΔΙΠ (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) του 
Τμήματος Βιολογίας 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 καθώς και επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή 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 υλι-
κοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Βιολογίας του 
ΑΠΘ ή άλλοι φορείς του ευρύτερου δημόσιου (Νοσο-
κομεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ή ιδιωτικού τομέα (Κλι-
νικές - Διαγνωστικά κέντρα και Βιομηχανικές μονάδες) 
που συνεργάζονται με το ΠΜΣ. 

Επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλί-
ζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκρι-
μένου 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:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€)
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 

λογισμικού  8.150,00

2 Δαπάνες αναλωσίμων 76.500,00
3 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 

υποστήριξης  10.000,00

4 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου

3.000,00

5 Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(30%) 41.850,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 139.500,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 4.500,00 € για 
ένα κύκλο σπουδών [τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].

Δυνητικές πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ μπορεί 
να είναι ανταγωνιστικά ή εκπαιδευτικά επιχορηγούμενα 
έργα των διδασκόντων ή δωρεές και χορηγίες.
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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 από-
φασης [Υπουργική απόφαση με αριθμό 203890/Ζ1/
15-12-2014 (ΦΕΚ 3430/τ. Β΄/22-12-2014), διόρθωση 
σφάλματος ΦΕΚ 1052/τ. Β΄/5-6-2015] καθώς και τις ισχύ-
ουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών 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 ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02037840309180012*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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