
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» «Molecular 
Biopathology».

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διαδραστικές Τεχνολογίες 
Υλικού και Λογισμικού» του Τμήματος Πληροφο-
ρικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο» του Τμήμα-
τος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 781/29-6-2018 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» «Molecular 

Biopathology». 

 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/Z1/8-12-2017 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, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως 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΄αριθ. 230/27.5.2016 (ΦΕΚ 1664/
Β΄/10.06.2016) πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία»,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018),

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

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),

14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία», από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή 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 «Μοριακή Ιατρική 
Βιοπαθολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» είναι να στο-
χεύσει στην διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 
στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο 
της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα 
και εργαστηριακή άσκηση στη θεωρητική και στην πρα-
κτική προσέγγιση του θέματος στις κατευθύνσεις που 
αφορούν το φάσμα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπα-
θολογίας, η οποία είναι τετραθεματική και καλύπτει τους 
κλάδους Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία / 
Αιμοδοσία, Βιοχημεία και Ανοσολογία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε νέους επιστήμο-

νες,κυρίως Ιατρούς που ειδικεύονται ή έχουν ειδικευθεί 
στην Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία αλλά και 
άλλους επιστήμονες υγείας με συναφείς προς το πρό-
γραμμα γνώσεις, που θέλουν να εμβαθύνουν στο πεδίο 
των νεότερων Μοριακών Τεχνικών που εφαρμόζονται 
στη διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων.

Συγκεκριμένα το ΠΜΣ στοχεύει:
1. στην ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων ιατρών, 

ειδικευομένων και ειδικευμένων των διαφόρων ειδικο-
τήτων, κυρίως της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολο-
γίας), αλλά και άλλων επιστημόνων υγείας με συναφείς 
του προγράμματος γνώσεις, στον τρόπο εφαρμογής της 
Μοριακής Βιοπαθολογίας στην Ιατρική και

2. στην προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνι-
κών στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου 
χώρου της υγείας στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς 
αιχμής του γνωστικού αντικειμένου του

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα πρέ-
πει:

-  να είναι καταρτισμένοι με τις αρχές των νέων διαγνω-
στικών μοριακών μεθόδων

-  να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές των νέων 
διαγνωστικών μοριακών μεθόδων

-  να έχουν αποκτήσει την γνώση των ειδικών παθοφυ-
σιολογικών μηχανισμών που ερευνούν οι σύγχρονες 
διαγνωστικές μοριακές μέθοδοι.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» (MSc in 
Molecular Biopathology).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). (παρ. 5, αρ.33, 
ν.4485/2017).

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 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. «Μοριακή Ιατρική 
Βιοπαθολογία» θα καλύπτεται από:

-  δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χο-
ρηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
-  από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται στα 1.000,00 € / εξάμηνο.
Δεδομένου ότι το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητικά 

μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση, η επιβολή τέλους 
φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την απόκτη-
ση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, τα οποία διατίθε-
νται στους φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση και 
την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

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. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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 Αριθμ. 29328 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Διαδραστικές Τεχνολογίες 

Υλικού και Λογισμικού» του Τμήματος Πληρο-

φορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-

στοτελείου 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 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 δια- τάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 300/21-2-2018).

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:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκη με τίτλο: «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και 
Λογισμικού», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμι-
κού», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι διάφορες τεχνολογίες και 
θεμελιώσεις υλικού και λογισμικού που υιοθετούνται 
σε συστήματα που αξιοποιούν τη «διάδραση» για την 
υλοποίηση σύνθετων υπολογιστικών διεργασιών μέσα 
σε ένα περιβάλλον που μπορεί να συμπεριλαμβάνει τον 
άνθρωπο, αλλά και οντότητες με φυσική υπόσταση.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ένα σύνολο αντικειμέ-
νων, συνδυάζοντας την εμβάθυνση στις επιστημονικές 
θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των συστημά-
των και στην άσκηση σε πρακτικό επίπεδο μέσα από την 
ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης, και 
τελικά να δημιουργήσει αποφοίτους υψηλά ειδικευμέ-
νους σε θέματα προηγμένων τεχνολογιών λογισμικού 
και υλικού υπολογισμού με έμφαση στα συστήματα δι-
αδραστικών υπολογισμών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και 
Λογισμικού».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογι-
σμικού» γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΔΜΣ πτυχιούχοι 
Τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πο-
λυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφο-
ρική, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών 
(π.χ. Φυσικής (Physics), Μαθηματικών (Mathematics), 
Χημείας (Chemistry) κ.λπ.) ή αντίστοιχων και ισότιμων 
τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.) ή συναφών τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντί-
στοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών 
με υπόβαθρο Πληροφορικής σε ποσοστό 5% επιπλέον του 
αριθμού των εισακτέων με τα ίδια αξιολογικά κριτήρια.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και οι φοιτητές προ-
πτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο 
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τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της 
περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Πληροφορικής, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπερά-
ριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών τους είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ κατά την 
έννοια της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ.
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία
Εργαστηριακή 

άσκηση

1
Ανοιχτές Τεχνολογίες Υλικού/
Λογισμικού

Α1 Υ 2 1 7,5

2 Διαδίκτυο των Αντικειμένων Α2 Υ 2 1 7,5

3
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- 
Υπολογιστή

Α3 Υ 2 1 7,5

4 Συνεργατικές Τεχνολογίες Α4 Υ 2 1 7,5

Σύνολο ECTS  30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ.
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία
Εργαστηριακή 

άσκηση

1
Ασφάλεια λογισμικού 
υπολογιστικών συστημάτων

Β1 Ε 2 1 7,5

2 Τεχνικές Βελτιστοποίησης Β2 Ε 2 1 7,5

3 Συσχεδίαση Υλικού/Λογισμικού Β3 Ε 2 1 7,5

4 Φορητές-κινητές τεχνολογίες Β4 Ε 2 1 7,5

5 Στατιστικός προγραμματισμός Β5 Ε 2 1 7,5

6 Διοίκηση έργων πληροφορικής Β6 Ε 2 1 7,5

7 Ανάλυση δεδομένων μάθησης Β7 Ε 2 1 7,5

8 Σοβαρά Παιχνίδια Β8 Ε 2 1 7,5

Σύνολο ECTS  30

Γ’ Εξάμηνο

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή και Αγγλική (μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του διδάσκοντος και έγκριση 
από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ανώτατο όριο στους 30 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 
ετησίως.
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Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής (οικείο Τμήμα) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου 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 ορι-
ζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπο-
δομή και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής 
ΑΠΘ.

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, τις πη-
γές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 και 37 του ν.4485/2017.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 

1.000,0 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 

3.600,0 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,0 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 

12.900,0 €

5. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ 

2.400,0 €

6. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 

3.300,0 €

7. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας- 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.λπ.) 

1.000,0 €

8. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 10.800,0 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 36.000,0 €

Το παραπάνω ετήσιο κόστος λειτουργίας καλύπτεται 
τα τέλη φοίτησης ύψους 1.830,00€ -στα οποία περιλαμ-
βάνεται και ποσό 30,00€ για εξέταση φακέλου υποψη-
φιότητας- συνολικά που καταβάλει κάθε φοιτητής του 
ΠΜΣ για ένα κύκλο σπουδών [τρία εξάμηνα], σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν.4485/2017.

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, 10 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 29325 (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο» του Τμή-

ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

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

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

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 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 άλλες 
διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 102/27-2-2018).

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

7. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τι- κά 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:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Εμπορικό Δίκαιο», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εμπο-
ρικό Δίκαιο», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η μελέτη και η εις βάθος ανάλυση των 
σημαντικότερων κλάδων του εμπορικού δικαίου. Οι κλά-

δοι του Εμπορικού δικαίου που ειδικότερα αποτελούν 
αντικείμενο του ΠΜΣ είναι: το δίκαιο των εμπορικών 
εταιριών, το δίκαιο των εμπορικών δικαιοπραξιών, το 
δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο προστασίας 
καταναλωτή και ηλεκτρονικού εμπορίου, το δίκαιο του 
τραπεζικού συστήματος και των τραπεζικών συμβάσεων, 
το ναυτικό δίκαιο και το δίκαιο μεταφοράς.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η 
ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση των εκπαιδευτι-
κών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυ-
ξιακών αναγκών της χώρας στον τομέα του Εμπορικού 
Δικαίου καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού 
επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομι-
κής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ως εξής:

Α΄ εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα (Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα - 4 από τα κάτωθι) ECTS

1 Δίκαιο Εταιριών Ι (προσωπικές και μικρές κεφαλαιουχικές εταιρίες) 7,5

2 Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών Ι (Συμβάσεις διαρκούς εμπορικού χαρακτήρα) 7,5

3 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή – Ηλεκτρονικό Εμπόριο 7,5

4 Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος – Γενικό μέρος του Δικαίου των Τραπεζικών Συμβάσεων 7,5

5 Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο Μεταφοράς 7,5

Σύνολο 30

Β΄ εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα (Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα - 4 από τα κάτωθι) ECTS

1 Δίκαιο Εταιριών ΙΙ (ανώνυμη εταιρία με ιδιαίτερη έμφαση σε διατάξεις ενωσιακής προέλευσης) 7,5

2
Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών ΙΙ (ασφαλιστικές συμβάσεις, συμβάσεις δικαίου μεταφοράς 
και τουρισμού, αξιογραφικές ενοχές, συμβάσεις στην πτώχευση)

7,5

3 Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 7,5
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4 Οι κατ’ ιδίαν Τραπεζικές Συμβάσεις 7,5

5 Eιδικά θέματα ναυτικού δικαίου 7,5

Σύνολο 30

Γ΄ εξάμηνο

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες.

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 ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν.4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Πηγές Χρηματοδότησης
Ποσό (€) 

2018
Ποσό (€) 

2019
Ποσό (€) 

2020
Ποσό (€) 

2021
Ποσό (€) 

2022
Σύνολο (€) 
2018-2022

Τέλη Φοίτησης 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00
Συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης

6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό (€) 

2018
Ποσό (€) 

2019
Ποσό (€) 

2020
Ποσό (€) 

2021
Ποσό (€) 

2022
Σύνολο (€) 
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και 
δαπάνες λογισμικού

570,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 7.450,00

Δαπάνες χορήγησης 
υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

300,00 900,00 900,00 900,00 900,00 3.900,00

Δαπάνες αναλωσίμων 250,00 860,00 860,00 860,00 860,00 3.690,00
Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

200,00 810,00 810,00 810,00 810,00 3.440,00

Αμοιβές διοικητικής και 
τεxνικής υποστήριξης

2.650,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 34.410,00
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Λοιπές δαπάνες, όπως 
ιδίως έξοδα δημοσιότητας- 
προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

440,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00

Λειτουργικά Έξοδα 
Ιδρύματος (30%)

1.890,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 24.570,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 900 € για ένα κύκλο 
σπουδών [τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 Θεσσαλονίκη, 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 *02036052408180008*
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