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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 49508 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέ-

θοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» 

του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α´ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α´ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενι-
κού Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και 
ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 134, διόρθωση σφάλματος Α´ 
140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189), και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων 
σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστω-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Αυγούστου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3763

51259

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ51260 Τεύχος B’ 3763/13.08.2021

τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.): α) υπ’ αρ. 1204/
14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης 
και β) 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’ 
αρ. 36944/16-6-2021, (ΑΔΑ:6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) περί 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυ-
χολογίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 372/22-4-2021) της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές 
στην Κοινότητα».

13. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 33376/3-6-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 7/1-6-2021) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και 
Εφαρμογές στην Κοινότητα».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο 
«Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές 
στην Κοινότητα», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και 
Εφαρμογές στην Κοινότητα», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. θα είναι: α) η μελέτη, σύνδεση 
και σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων, ερευνη-
τικών ευρημάτων και μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί 
στην κοινωνική ψυχολογία, β) η ανάδειξη της σχέσης 
τους με την πολυεπίπεδη ερμηνεία των κοινωνικών φαι-
νόμενων (σε ενδοατομικό, διατομικό, διομαδικό και ιδεο-
λογικό επίπεδο) και της σύνδεσής τους με εφαρμογές σε 
διαφορετικούς τομείς. Η σχέση θεωρίας, μεθοδολογικών 

εργαλείων και εφαρμογών γίνεται αντιληπτή ως σχέση 
στενής αλληλεξάρτησης. Με άλλα λόγια ο τόπος των 
εφαρμογών και των παρεμβάσεων, δηλαδή ο κοινωνι-
κός τόπος, εκλαμβάνεται ως βασικός χώρος κάλυψης 
κοινωνικών και κοινωνιοψυχολογικών αναγκών, αλλά 
ταυτόχρονα και ως τόπος παραγωγής νέας γνώσης. Στο 
πλαίσιο του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές/-τριες θα παρακολουθή-
σουν θεωρητικά σεμινάρια, ερευνητικά σεμινάρια και 
εργαστήρια μεθοδολογίας και πραγματοποιούν ένα ανε-
ξάρτητο ερευνητικό έργο με εποπτεία, ενώ συμμετέχουν 
ενεργά σε ψυχοκοινωνικές δομές καθώς και σε άλλους 
χώρους εφαρμογών και παρεμβάσεων στην ευρύτερη 
κοινότητα.

Συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθο-
δοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» αποσκοπεί 
στην:

α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση στην κοι-
νωνική ψυχολογία και στις εφαρμογές της,

β) εκπαίδευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξι-
ολόγηση εφαρμογών και παρεμβάσεων σε δομές και 
οργανισμούς,

γ) εξοικείωση με εφαρμογές και παρεμβάσεις σε δια-
φορετικούς πληθυσμούς,

δ) κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
στις τεχνικές επιστημονικής έρευνας στα ανωτέρω γνω-
στικά πεδία και

ε) συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευ-
νας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» (Social Psychology: 
Research Methods and Community Applications).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν 
δεκτοί/-ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Κοινω-
νική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην 
Κοινότητα» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/-ες Τμημάτων Ψυχο-
λογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της 
κατεύθυνσης Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημά-
των Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, 
επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Δ.Μ.Σ. δεν 
απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του οποίου ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, 
μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπε-
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ράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους 
και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με 
το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.

4. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα πα-
ραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι εκα- τόν εί-
κοσι (120), που ισοδυναμούν με τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξά-
μηνο. Η  επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Δ.Μ.Σ. συνίσταται στην παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) 
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν 
με εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), την ολοκλή-
ρωση της πρακτικής άσκησης στο 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο 
διάρκειας οκτακοσίων (800) ωρών που ισοδυναμεί με 
τριάντα (30) πιστωτικές μονά- δες καθώς και στην εκπό-
νηση Μ.Δ.Ε. η οποία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 3ου 
και 4ου εξαμήνου φοίτησης και ισοδυναμεί με τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. καθώς και ως 
γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχια- κούς/-ές 
φοιτητές/-τριες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τροποποί-
ησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υπο-
ψηφίων και τις εξελισσόμενες δυνατότητες του Π.Μ.Σ. 
Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει το Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές 
στην Κοινότητα» κάθε δύο (2) έτη. 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 (έκτακτη συνεδρίαση υπ’ αρ. 3068/23-6-2021) και 
αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να αναλαμ-
βάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 

Ε.Τ.Ε.Π., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εκτός αν το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή 
συνήθως η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διδάσκο-
ντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), ομότιμοι/-ες 
καθηγητές/-τριες και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 8 του 
άρθρου 16 του ν. 4009/2011. Με αιτιολογημένη από-
φαση της, η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να απο-
φασίσει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή την πρόσκληση μελών 
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
που ορίζονται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του/της Δι-
ευθυντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπορούν να προσκληθούν 
ως επισκέπτες/-τριες, καταξιωμένοι/-ες επιστήμονες 
που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευ-
νητή/-τριας σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4885/2017, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στους χώρους του Τμήμα-
τος Ψυχολογίας οι οποίοι περιλαμβάνουν υλικοτεχνικές 
υποδομές στο παλαιό και νέο κτίριο της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. και οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες 
για την εύρυθμη λειτουργία του (ερευνητικά εργαστήρια, 
αίθουσα σεμιναρίων και εκπαιδευτική νησίδα στο χώρο 
του Εργαστηρίου Ψυχολογίας).

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 και για τα επόμενα πέντε έτη, έως και το ακα-
δημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας – Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ 
(14.000,00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 150,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 700,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 300,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/-
ουσών του Π.Μ.Σ. 250,00 €
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών/-τριών 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 300,00€

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

800,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 800,00 €

9. Αμοιβές προσωπικού για την εποπτεία 
εργασιών και πρακτικών ασκήσεων 600,00€

10. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 2.600,00 €

11. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότη-
τας  - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.λπ.).

360,00 €

12. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 2.940,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 9.800,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των χιλί-
ων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για όλη τη διάρκεια 
φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

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, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. 49503 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες και Κλινικές 

Οδοντιατρικές Επιστήμες» του Τμήματος Οδο-

ντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α´ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α´ 314).

2. Τις διατάξεις του π. δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 134, διόρθωση σφάλματος 
Α´ 140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Το υπό στοιχεία έγγραφο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8- 2020 (ΥΟΔΔ 
650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύ-
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τανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. 
έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, 
ήτοι έως 31-8-2023.

11. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης με αριθμό 1204/14-9- 2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες και Κλινικές 
Οδοντιατρικές Επιστήμες (συνεδρίαση υπ’ αρ. 455/19 
και 24-3-2021).

13. Την θετική εισήγηση υπ’ αρ. 21648/20-4-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
26/13-4-2021).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας με τίτλο: «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρι-
κές Επιστήμες», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντια-
τρικές Επιστήμες» (στην αγγλική Applied and Clinical 
Dental Sciences), ως ακολούθως:

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός

Το αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ. αφορά στα επι-
στημονικά πεδία των επιμέρους κάτωθι ειδικεύσεων:

α) Ειδίκευση «Ενδοδοντολογία»: αφορά στη βιολογία 
και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, βιολογία και φυ-
σιολογία των περιακρορριζικών ιστών, παθολογία των 
οδοντικών ιστών, παθολογία των περιακρορριζικών 
ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνωστική μεθοδο-
λογία, προκλινική και κλινική ενδοδοντία, ακτινογραφική 
απεικόνιση στην Ενδοδοντολογία.

β) Ειδίκευση «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών 
Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»: αφορά στη βιολογία 
και φυσιοπαθολογία των οδοντικών ιστών, δομή, μορ-
φολογικές, φυσικές, χημικές, μηχανικές και βιολογικές 
ιδιότητες οδοντιατρικών βιοϋλικών, βιοσυμβατότητα 
και τοξικότητα υλικών, ιδιότητες επιφανειών και διεπι-
φανειών, θέματα ηθικής στην επιστήμη, προδιαγραφές, 
τυποποίηση υλικών, συστήματα συμμόρφωσης.

Σκοπός της ειδίκευσης «Ενδοδοντολογία» είναι η εξει-
δίκευση οδοντιάτρων στην Ενδοδοντολογία, έτσι, ώστε 
να καλυφθούν ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό 
προσωπικό στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Έχει 

σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό 
τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από την όλο και πιο 
ανταγωνιστική κλινική παροχή υπηρεσιών στις οδοντι-
ατρικές υπηρεσίες. Σκοπός ακόμη είναι η συμβολή στη 
διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, 
στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην πα-
ροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης, η 
ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης 
και της κοινωνίας.

Σκοπός της ειδίκευσης «Εφαρμογές Βιοϋλικών και 
Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική» είναι η εκ-
παίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων στο πεδίο 
συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως η Χημεία, 
η Βιολογία κ.α.) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα 
με την οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Στις 
μέρες μας, όπου η έρευνα και η τεχνολογία παίζουν τόσο 
σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, οι μεταπτυ-
χιακές σπουδές στις Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες 
δίνουν τη δυνατότητα της συμμετοχής των επιστημόνων 
στη διαρκή αναζήτηση νέων βιοϋλικών, και στη βελτι-
στοποίηση και αξιοποίηση γνωστών και νέων βιοϋλικών 
σε τεχνολογίες αιχμής. Η έρευνα στα αντικείμενα του 
προγράμματος στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας 
και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι/-ες του 
προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 
σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας των υλικών, στον 
ιδιωτικό τομέα ή να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε 
ερευνητικά πεδία στον ακαδημαϊκό χώρο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντια-
τρικές Επιστήμες» στις εξής ειδικεύσεις:

1. Ενδοδοντολογία.
2. Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών 

στην Οδοντιατρική.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές 
Επιστήμες γίνονται δεκτοί/-ές:

α) στην Ειδίκευση «Ενδοδοντολογία»:
1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστη-

μίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδα-
κτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική 
περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της 
κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι 
γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελ-
ληνική προξενική αρχή της χώρας, όπου λειτουργεί το 
αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περί-
πτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. θα 
κρίνει την επάρκεια και καταλληλότητα των υποψηφίων 
κατά περίπτωση και, σε περίπτωση επιλογής, θα πρέπει 
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το αργότερο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να έχουν 
λάβει την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύ-
κλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 
(Α’ 80).

β) στην Ειδίκευση «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφια-
κών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»:

1. Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών 
Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Φυσικών, Βιολό- γων, 
Επιστήμης των υλικών και συναφών ειδικοτήτων), Πο-
λυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών 
Επιστήμης των υλικών) και άλλων σχετικών Τμημάτων 
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τη νομοθε-
σία που ισχύει.

2. Πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, 
χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος 
σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (που 
αναφέρει αναλυτικά διδακτικές μονάδες, αναλυτική 
βαθμολογία με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμε-
νου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε 
γνωστικού αντικειμένου) είναι γραμμένα στην Αγγλική 
γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με 
επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή 
της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις 
δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή η Συντονιστική 
Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. θα κρίνει την επάρκεια και 
καταλληλότητα των υποψηφίων κατά περίπτωση και, σε 
περίπτωση επιλογής, θα πρέπει το αργότερο ως το τέλος 
του 1ου εξαμήνου να έχουν λάβει την αναγνώριση του 
τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του 
Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε έξι εξάμηνα (6) για την ειδίκευση «Εν-
δοδοντολογία» και σε τρία (3) εξάμηνα για την ειδίκευση 
«Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην 
Οδοντιατρική». Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η 
συμμετοχή του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας 
στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων και η επιτυχής εξέτασή του/της στα προβλεπό-
μενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα καθώς και η ολοκλήρωση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι:

α) Για την ειδίκευση «Ενδοδοντολογία» εκατόν ογδό-
ντα (180) ECTS. Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, πρέπει να 
συγκεντρώσουν, κατ’ ελάχιστον:

- Εβδομήντα τέσσερα (74) ECTS από την παρακολού-
θηση των θεωρητικών μαθημάτων.

- Τέσσερα (4) ECTS από την εργαστηριακή άσκηση.
- Ογδόντα οκτώ (88) ECTS από την κλινική άσκηση.
- Δεκατέσσερα (14) ECTS από την βιβλιογραφική ανα-

σκόπηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

β) Για την Ειδίκευση «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφι-
ακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική» ενενήντα (90) 
ECTS

- Σαράντα πέντε (45) ECTS από την παρακολούθηση 
των θεωρητικών μαθημάτων.

- Δεκαπέντε (15) ECTS από την εργαστηριακή άσκηση.
- Τριάντα (30) ECTS από τη μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων 

είναι υποχρεωτική. H γλώσσα διεξαγωγής του προγράμ-
ματος είναι η Ελληνική.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται σε δέκα 
(10) άτομα ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονι-
σμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (έκτακτη συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 3063/28-4-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς 
και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστη-
μίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων/-ουσών και επισκέπτες 
διδάσκοντες/-ουσες (καταξιωμένοι/-ες επιστήμονες, επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 4485/2017 
(Α’ 114). Οι διδάσκοντες/-ουσες στην ειδίκευση «Ενδοδο-
ντολογία» του Π.Μ.Σ., θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. και είναι διορισμένα στον Το-
μέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών 
με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία». Είναι μέλη 
του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας και έχουν μεγάλη 
εμπειρία στη διδασκαλία του προηγούμενου Π.Μ.Σ. της 
Ενδοδοντολογίας. Οι διδάσκοντες/-ουσες στην ειδίκευση 
«Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην 
Οδοντιατρική» θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής του Α.Π.Θ. και έχουν διδακτορικές διατριβές 
σε γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής επιστήμης.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις των 
αιθουσών, εργαστηρίων και κλινικών των κτιρίων του 
Τμήματος Οδοντιατρικής και του Μανδαλίδειου Κέντρου 
Οδοντιατρικών Ερευνών και συγκεκριμένα αυτές που 
χρησιμοποιούνται από τον Τομέα Παθολογίας και Θε-
ραπευτικής των Οδοντικών Ιστών.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 και για πέντε ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 11 
Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας – Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε εκατόν είκοσι ευρώ (120.000,00 €) 
και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 10.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 2.500,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 16.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 2.500,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/-
τριών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

2.500,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

35.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

7.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 6.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότη-
τας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.λπ.).

2.500,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 36.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 120.000,00€

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) ανά εξάμηνο για την ειδί-
κευση «Ενδοδοντολογία» και χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €) ανά εξάμηνο για την ειδίκευση «Εφαρμογές Βι-
οϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική».

Άρθρο 12
Λοιπές 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, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02037631308210008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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