
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Αγροτική Οικονομία και Ανά-
πτυξη» του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεω-
πονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση στη Φυσική Αγω-
γή και στην Προσαρμοσμένη- Ειδική Φυσική Αγω-
γή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός και Δι-
αχείριση Αστικού Πρασίνου» μεταξύ του Τμήμα-
τος Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και φυσικού Πε-
ριβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής 
Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31419 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Αγροτική Οικονομία και 

Ανάπτυξη» του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-

λοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. 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» και ιδίως των 
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(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 διατάξε-
ων του ν. 4485/17 (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 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων 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 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) από-
φαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του 
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και 
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 784/
22-03-2018).

7. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-04-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ποσού 10.500,00€ ανά έτος και για μία πενταετία 
στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδι-
κού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη» του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογί-
ας και φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Αγροτική Οικονομία 
και Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/
4-8-2017 (ΦΕΚ 114 /τ.Α/4-8-2017).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωπονίας, είναι η Αγροτική 
Οικονομία και η Αγροτική Ανάπτυξη με προσανατολισμό 
στις νέες προκλήσεις και τάσεις του κλάδου. Το Π.Μ.Σ. 
παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες βασικές 
επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και 
μεθόδους που τους/τις καθιστούν ικανούς/ες επιστή-
μονες για τη δημιουργία νέας γνώσης, η εφαρμογή της 
οποίας έχει άμεση επίπτωση στην αποτελεσματική και 
οικονομική διαχείριση της πρωτογενούς και δευτε-
ρογενούς παραγωγής, στη διακίνηση και μεταποίηση 
των αγροτικών προϊόντων, στη συμβουλευτική γεωρ-
γία και στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πό-
ρων και οικοσυστημάτων με γεωργική και οικονομική 
σημασία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της 
έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλά-
δους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου 
σπουδών του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, καθώς και 
στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσί-
ας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Γεωπονικών 
Επιστημών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, 
πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της 
ημεδαπής και 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 90. Η γλώσσα διδασκαλίας 
του ΠΜΣ και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η Ελληνική. Τα προσφερόμενα μα-
θήματα είναι όλα επιλογής και πιστώνονται με δέκα (10) 
μονάδες ECTS το καθένα. Ο/Η μεταπτυχιακός/κη φοιτη-
τής/ήτρια σε κάθε εξάμηνο επιλέγει τρία (3) μαθήματα 
στα οποία και εξετάζεται στο τέλος του κάθε εξαμήνου. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο δι-
αμορφώνεται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Τίτλος Μαθήματος ECTS

1 Οικονομική Ανάλυση 
και Οικονομική Παραγωγής 10

2 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 10

3 Οικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων 
και Συνεταιρισμών 10

4 Αγροτική Κοινωνία και ανάπτυξη 
σε μια πολυλειτουργική Ύπαιθρο 10

5 Μεθοδολογία Έρευνας 10

Σύνολο ECTS 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Τίτλος Μαθήματος ECTS

1 Συλλογική Επιχειρηματικότητα 10

2 Γεωργικές Εφαρμογές 10

3
Προχωρημένες μέθοδοι Ποσοτικής 

Ανάλυσης και Νέες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής - Ποσοτικές Μέθοδοι

10

4 Management Αγροτικών Επιχειρήσεων 10

5
Ειδικά Θέματα Οικονομικής - 
Management και Εμπορίας 

Αγροτικών Προϊόντων
10

6 Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη 10

Σύνολο ECTS 30
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοι-
τη-τές/ήτριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-04-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του 
Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα-
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες 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 δι-
οικητική υποστήριξη, οι χώροι διεξαγωγής διδασκαλίας, 
η βιβλιοθήκη και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που χρη-
σιμοποιεί και το Τμήμα Γεωπονίας, 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

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

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 
11.500,00 € και:

Ετήσιος Προϋπολογισμός

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕθ 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.θ.)

10.500,00 €

2. Ειδικός Λογαρισμός 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 11.500,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού 3.400,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 2.400,00 €

3. Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

5. Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης 500,00 €

6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

3.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 11.500,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός πενταετίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.θ.)

52.500,00 €

2. Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 57.500,00 €

ΕΙΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού 17.000,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 12.000,00 €

3. Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 5.000,00 €

5. Αμοιβές διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης 2.500,00 €

6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

16.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 57.500,00 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

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.
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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

 Αριθμ. 31413 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση στη Φυσική 

Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη- Ειδική Φυ-

σική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονί-

κη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. 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 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(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 διατάξε-
ων του ν. 4485/17 (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 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων 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. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη της Σχολής Επιστημών φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 561/2-3-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/2-3-2018 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. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Την 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) από-
φαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του 
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και 
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: 
«Εκπαίδευση στην φυσική Αγωγή και στην Προσαρμο-
σμένη - Ειδική φυσική Αγωγή », 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, οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση στην φυσική Αγω-
γή και στην Προσαρμοσμένη -Ειδική φυσική Αγωγή», 
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.) είναι η ανανέωση της επιστημονικής γνώ-
σης για την προαγωγή της αθλητικής επιστήμης και την 
ειδικευμένη έρευνα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες 
εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Σχολικής φυσικής Αγω-
γής και της Προσαρμοσμένης/ Ειδικής φυσικής Αγωγής.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση 
και έρευνα στα επιστημονικά πεδία της παιδαγωγικής και 
της διδακτικής στη σχολική φυσική αγωγή και την προ-
σαρμοσμένη/ειδική φυσική αγωγή καθώς είναι γνωστός 
ο σημαντικός ρόλος της σχολικής φυσικής αγωγής στην 
πολύπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού και του 
εφήβου. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος 
της προσαρμοσμένης/ειδικής φυσικής αγωγής στην ανά-
πτυξη των παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή αναπηρίες. Με το Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί η κα-
τάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού 
της χώρας μας στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών αυ-
τών. Επιμέρους σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: α) η περαιτέρω 
προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς 
και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοι-
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νωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της παιδαγω-
γικής και της προσαρμοσμένης/ειδικής αγωγής, καθώς 
και στις ειδικές θεματικές ενότητες της διδακτικής και της 
διδακτικής μεθοδολογίας, γ) η δημιουργία ενός υψηλού 
επιπέδου 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 απαιτή-
σεις, ε) η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/
τριών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/τριών 
εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά "εργαλεία" 
για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν 
και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και στ) η προ-
αγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση 
της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα 
παιδαγωγικής, διδακτικής και προσαρμοσμένης/ειδικής 
φυσικής αγωγής.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση στην φυσική Αγωγή 
και στην Προσαρμοσμένη - Ειδική φυσική Αγωγή», στις 
ειδικεύσεις:

1. Εκπαιδευτικά μοντέλα στη φυσική Αγωγή και
2. Προσαρμοσμένη/Ειδική φυσική Αγωγή.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-
μάτων φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της 
ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τε-
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή 
ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:

Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 80%.
Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων 

και ΤΕΙ) σε ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυ-

χιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) μπορούν να καλύψουν το μέ-
γιστο αριθμό των εισακτέων (στο Π.Μ.Σ. εισάγονται 40 
μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ήτριες κατ’ ανώτατο αριθμό 
κατ’ έτος).

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

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 του ν. 4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος 
εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ. και φέρουν συναφή τίτλο 
σπουδών και έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. με το Π.Μ.Σ. 
«Εκπαίδευση στη φυσική αγωγή».

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

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).

Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή από έδρας 
παραδόσεων, ασκήσεων σε εργαστήρια, επεξεργασίας 
και παρουσίασης θεμάτων, εντατικών μαθημάτων και τη 
χρήση της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Κάθε μάθημα προσφέρεται μια φορά κάθε έτος, στο 
χειμερινό, ή στο εαρινό εξάμηνο. Δηλώσεις μαθημάτων 
γίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δύο βασικούς άξονες: Α) 
τα μεταπτυχιακά μαθήματα κορμού (Κ) και Β) τα μετα-
πτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης (ΚΑ). Για να ολοκληρώσει 
τις υποχρεώσεις του ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, θα 
πρέπει να επιλέξει στο Γ’ εξάμηνο σπουδών μία από τις 
δύο παρακάτω επιλογές: α) η επιτυχής παρακολούθηση 
ενός μαθήματος και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας ή β) η παρακολούθηση δύο μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων και μίας ανεξάρτητης μελέτης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αναφέρεται παρακάτω:
Α. Ειδίκευση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ

Κωδ. Τύπος Εξάμ. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΚΟΡΜΟΥ (Κ). 
Επιλέγονται 2
από τα 3

ΠM-ECTS

ΦΑΜΚ1 Κ 1ο
Μέθοδοι έρευνας 
και στατιστική στις 
επιστήμες αγωγής

10

ΦΑΜΚ2 Κ 1ο
Ανάπτυξη επιδέξιας 
κινητικής συμπερι-
φοράς

10

ΦΑΜΚ3 Κ 1ο
θέματα Προσαρ-
μοσμένης / Ειδικής 
Φυσικής Αγωγής

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ (ΚΑ). Υπο-
χρεωτική παρακο-
λούθηση

ΦΑΜΚΑ1 ΚΑ 1ο Ειδικά θέματα παι-
δαγωγικής στη Φ.Α. 10

Σύνολο υποχρεω-
τικών πιστωτικών 
μονάδων

30
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Κωδ. Τύπος Εξάμ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ (ΚΑ). Επι-
λέγονται 3 από τα 4

ΠM-ECTS

ΦΑΜΚΑ3 ΚΑ 2ο
Ψυχολογία φυσικής 
αγωγής και αγωγή 
υγείας

10

ΦΑΜΚΑ4 ΚΑ 2ο
Ιστορία και Φιλο-
σοφία Φυσικής 
Αγωγής

10

ΦΑΜΚΑ5 ΚΑ 2ο
Ανάπτυξη κινητι-
κών δεξιοτήτων στη 
φυσική αγωγή

10

ΦΑΜΚΑ6 ΚΑ 2ο
Διδακτικά Μοντέ-
λα της Φ.Α. στην Α/
θμια εκπαίδευση

10

Σύνολο υποχρεω-
τικών πιστωτικών 
μονάδων

30

Επιλογή Α για το 3ο εξάμηνο

Κωδ. Τύπος Εξάμ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ(ΚΑ). Επι-
λέγονται 1 από τα 
2 μαθήματα

ΠM-ECTS

ΦΑΜΚΑ7 ΚΑ 3ο

Σχεδιασμός και 
αξιολόγηση ανα-
λυτικών προγραμ-
μάτων στη φυσική 
Αγωγή

10

ΦΑΜΚΑ8 ΚΑ 3ο
Μοντέλα διδασκα-
λίας της Φ.Α. στη Β/
θμια εκπαίδευση

10

ΦΑΜΚΑ9 ΚΑ 3ο Μεταπτυχιακή Δι-
πλωματική εργασία 20

Σύνολο υποχρεω-
τικών πιστωτικών 
μονάδων

30

Ή επιλογή Β για το 3ο εξάμηνο

Κωδ. Τύπος Εξάμ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗΣ (ΚΑ). Υπο-
χρεωτική παρακο-
λούθηση των 2 
μα θημάτων

ΠM- ECTS

ΦΑΜΚΑ10 ΚΑ 3ο

Σχεδιασμός και αξι-
ολόγηση αναλυτι-
κών προγραμμάτων 
στη φυσική Αγωγή

10

ΦΑΜΚΑ11 ΚΑ 3ο
Διδακτικά Μοντέλα 
της Φ.Α. στη Β/θμια 
εκπαίδευση

10

ΦΑΜΚΑ12 ΚΑ 3ο Ανεξάρτητη Μελέτη 10

Σύνολο υποχρεω-
τικών πιστωτικών 
μονάδων

30

Β. Ειδίκευση ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ/
ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κωδ. Τύπος Εξάμ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡ-
ΜΟΥ (Κ). Επιλέ-
γονται 2 από τα 3 
μαθήματα

ΠM- ECTS

ΕΑΜΚ1 Κ 1ο
Μέθοδοι έρευνας 
και στατιστική στις 
επιστήμες αγωγής

10

ΕΑΜΚ2 Κ 1ο
Ανάπτυξη επιδέ-
ξιας κινητικής συ-
μπεριφοράς

10

ΕΑΜΚ3 Κ 1ο
θέματα Προσαρ-
μοσμένης / Ειδικής 
Φυσικής Αγωγής

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ (ΚΑ)

ΕΑΜΚΑ1 ΚΑ 1ο

Προγράμματα πολ-
λαπλής φυσικής 
δραστηριότητας 
σε άτομα με νοη-
τική αναπηρία ή σε 
άτομα με ειδικές 
μαθησιακές δυ-
σκολίες

10

Σύνολο υποχρεω-
τικών πιστωτικών 
μονάδων

30

Κωδ. Τύπος Εξάμ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥ-
ΣΗΣ (ΚΑ). Επιλέγονται 
3 από τα 4

ΠM-ECTS

ΕΑΜΚΑ 3 ΚΑ 2ο

Πρακτική άσκηση Ι 
σε Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή και 
σε Σχολικές Μονάδες 
Γενικής Αγωγής όπου 
φοιτούν μαθητές με 
αναπηρία ή με ειδι-
κές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

10

ΕΑΜΚΑ 4 ΚΑ 2ο

Εργομετρική αξιολό-
γηση ατόμων με ανα-
πηρία ή με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες

10

ΕΑΜΚΑ 5 ΚΑ 2ο

Προγράμματα πολ-
λαπλής φυσικής 
δραστηριότητας σε 
άτομα με αισθητη-
ριακές διαταραχές ή 
σε άτομα με κινητική 
αναπηρία

10
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ΕΑΜΚΑ 6 ΚΑ 2ο

Προγράμματα πολ-
λαπλής φυσικής 
δραστηριότητας σε 
άτομα με διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος 
ή σε άτομα με ψυχι-
κές διαταραχές

10

Σύνολο υποχρεωτι-
κών πιστωτικών μο-
νάδων

30

Επιλογή Α νια το 3ο εξάμηνο

Κωδ. Τύπος Εξάμ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗ! (ΚΑ). Επιλέ-
γονται 1 από τα 2 μα-
θήματα

Π M - 
ECTS

ΕΑΜΚΑ 7 ΚΑ 3ο

Πρακτική άσκηση II 
σε Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή και 
σε Σχολικές Μονάδες 
Γενικής Αγωγής όπου 
φοιτούν μαθητές με 
αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανά-
γκες

10

ΕΑΜΚΑ 8 ΚΑ 3ο

Ανάπτυξη προγραμ-
μάτων συνεκπαίδευ-
σης μαθητών με και 
χωρίς αναπηρία ή με 
και χωρίς ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες 
στη φυσική αγωγή

10

ΕΑΜΚΑ 9 ΚΑ 3ο Μεταπτυχιακή Διπλω-
ματική εργασία 20

Σύνολο υποχρεωτι-
κών πιστωτικών μο-
νάδων

30

Η’ επιλογή Β για το 3ο εξάμηνο

Κωδ. Τύπος Εξάμ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗΣ (ΚΑ). Υπο-
χρεωτική παρακο-
λούθηση των 2 
μα θημάτων

ΠM-ECTS

ΕΑΜΚΑ 10 ΚΑ 3ο

Πρακτική άσκηση II 
σε Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή και 
σε Σχολικές Μονά-
δες Γενικής Αγωγής 
όπου φοιτούν μαθη-
τές με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

10

ΕΑΜΚΑ11 ΚΑ 3ο

Ανάπτυξη προγραμ-
μάτων συνεκπαίδευ-
σης μαθητών με και 
χωρίς αναπηρία ή με 
και χωρίς ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες 
στη φυσική αγωγή

10

ΕΑΜΚΑ 12 ΚΑ 3ο Ανεξάρτητη Μελέτη 10

Σύνολο υποχρεωτι-
κών πιστωτικών μο-
νάδων

30

Γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ και εκπόνησης της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

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

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον 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 των Τμημάτων Επιστήμης φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού Θεσσαλονίκης του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες δι-
δάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, ή 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

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες και σε ειδικά ερ-
γαστήρια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που δι-
δάσκεται. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στις βιβλιοθήκες των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότη-
τα χρήσης του διαδικτύου (Internet) για την απόκτηση 
on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών, είτε μέσα από το 
διαδίκτυο των Νησίδων Η/Υ των οικείων Τμημάτων, 
είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών της Πανεπι-
στημιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων 
Τμημάτων. Η διοικητική υποστήριξη του προγράμμα-
τος θα γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επι-
στήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός λειτουργίας, 
κατά την πλήρη λειτουργία του ΠΜΣ, και για πέντε (5) 
συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λει-
τουργικού κόστους του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Τέλη Φοίτησης 70.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΤΟΥΣ 70.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 500,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 €

3. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργά-
νωση του ΠΜΣ

36.000,00 €

4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.500,00 €

5. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 4.000,00 €

6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου. 

5.500,00 €

7. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 21.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 70.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.500,00 € ανά 
φοιτη-τή/ήτρια για ένα κύκλο σπουδών [τρία (3) εξάμηνα 
φοίτησης].

Άρθρο12
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   

 Αριθμ. 31418 (3)
Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός και 

Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» μεταξύ του Τμή-

ματος Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος 

της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και φυσικού 

Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δασοπονίας 

και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος της Σχο-

λής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο-

φίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακε-

δονίας και Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 2961/26 και 27-6-2018)  

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, 
43 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 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων 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 Δα-
σολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος (επισπεύδον) της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλο-
ντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 16/23-3-2018).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δα-
σοπονίας και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος της 
Σχολής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (συνεδρίαση με αριθμό 19/17-4-2018).
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7. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (συνεδρίαση με αριθμό 14/
26-4-2018).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλο-
ντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσικού 
Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για τη συνδιοργάνωση του Διι-
δρυματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Αστικού Πρασίνου».

9. Την εισήγηση με αριθμό 27680/25-7-2018 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

10. Την με αριθμό 127359/Ζ1/26-7-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/17 (Α΄114)».

11. Την 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του 
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και 
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

12. 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 Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και φυσικού 
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσι-
κού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού 
Πρασίνου», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλο-
ντος του ΑΠΘ, ως επισπεύδον Τμήμα, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλ-
λοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ορ-
γανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και 
της εκπαίδευσης σχετικά με τον Σχεδιασμό και τη Διαχεί-
ριση του Αστικού Πρασίνου, την ανάπτυξη της σχετικής 

έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής και τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων.

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού 
Πρασίνου» είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού 
επιπέδου στην Οικολογία, Προστασία, Διαχείριση και 
Σχεδιασμού του Αστικού Πρασίνου και των αστικών οικο-
συστημάτων, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πολύπλοκα 
επιστημονικά θέματα του Αστικού Πρασίνου και γενικό-
τερα του Αστικού Περιβάλλοντος που θα τους δώσουν 
καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ενώ ταυτόχρονα 
οι προσφερόμενες γνώσεις θα συντελέσουν στη δημι-
ουργία σύγχρονων βιώσιμων πόλεων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Διιδρυματικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού 
Πρασίνου».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι σχετικών με το ΠΜΣ 
τίτλων σπουδών.

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 Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με 
το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθ-
μοι 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 τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Η Γλώσσα διδασκαλίας 
του ΠΜΣ και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η Ελληνική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:
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Ά ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Ώρες διδασκαλίας/ 
εβδομάδα ECTS

1 Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον Μ1 3 7,5
2 Ερευνητική μεθοδολογία και Προχωρημένη στατιστική Μ2 2 5
3 Σχεδιασμός Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου Μ3 3 7,5
4 Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας Μ4 2 5

5 Επιλογή Ειδών για Αστικό και Περιαστικό Πράσινο - 
Καλλωπιστικά είδη Μ5 2 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

1 Ασθένειες και Προστασία Αστικού Πρασίνου Μ6 2 5

2 Παραγωγή - χειρισμός - εγκατάσταση 
φυτικού υλικού στους αστικούς χώρους Μ7 3 7,5

3 Ειδικές κατασκευές - Σχεδιασμός 
και Συντήρηση Έργων Ξύλου στο Αστικό Περιβάλλον Μ8 2 5

4 Διαχείριση, Συντήρηση 
και παρακολούθηση Αστικού Πρασίνου Μ9 3 7,5

5 Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Αστικού 
και Περιαστικού Πρασίνου Μ10 2 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ECTS

1 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΜΕ 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

0 αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-
τές/ήτριες ετησίως.

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 2961/26 και 
27-6-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν κυρίως μέλη ΔΕΠ του επισπεύδοντος Τμήματος Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του συνεργαζόμενου Τμήματος 
Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 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 επιστή-
μονες 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 του Τμήματος Δασολογίας και φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του 
ν. 4485/2017 το 70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας 
του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. που αφορά τις λειτουργικές 
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 81.900,00 € κατ’ έτος 
και ο αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός για πέντε (5) 
συνεχή έτη αναλύεται ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσά σε €
1. Τέλη φοίτησης 117.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 117.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Εξοπλισμός και λογισμικό 3.000,00

2. Υποτροφίες 11.700,00
3. Αναλώσιμα 4.980,00

4. Μετακινήσεις διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 4.000,00
5. Μετακινήσεις φοιτητών 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς 4.000,00

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 

κέντρων και ινστιτούτων
24.220,00

7. Αμοιβές έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού 9.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσά σε €
8. Αμοιβές διοικητικής 

και τεχνικής υποστήριξης 12.000,00

9. Λοιπές δαπάνες 9.000,00
10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 35.100,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 117.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.900,00 € ανά 
φοιτη-τή/ήτρια 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 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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*02041642109180012*

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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