
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

2 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Με-
ταλλουργών Ε.Μ.Π.

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αλλαγή του τίτ-
λου από «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διε-
πιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» 
σε «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστη-
μονικότητα στον Σχεδιασμό».

4 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (επισπεύδον) της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης με αλλαγή του τίτλου από «Ειδίκευση 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» σε: «Εκπαί-
δευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 66974 (1)
  Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων μελών 

Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του 

ν.4386/2016
2. Την με αρ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653

ΠΣ-Ψ6Θ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων,

3. Τις από 24.09.2018 αποφάσεις της Κοσμητείας της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

4. Την προηγούμενη γνώμη του Τομέα Ηλεκτρικής 
Ισχύος της ως άνω Σχολής.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατωτέ-
ρω, καθορίζονται:

Τα γνωστικά αντικείμενα των παρακάτω μελών Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που 
υπηρετούν στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εξής:

α.α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
Π ΑΤ Ρ Ω -
ΝΥΜΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1
ΚΙΜΟΥΛΑ-
ΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

Ηλεκτρομηχανι-
κές Εφαρμογές 
για Συστήματα 
και Εγκαταστά-
σεις Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

2 ΡΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εφαρμογές Ηλε-
κτρικών Μηχα-
νών για Συστή-
ματα Κίνησης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 66976 (2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Με-
ταλλουργών Ε.Μ.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 9 του άρθρου 27 του 

ν.4386/2016.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.7.2016 (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την από 15.10.2018 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου.

4. Την προηγούμενη γνώμη του Τομέα Μεταλλευτικής 
της Σχολής.

5. Την από 26.09.2018 αίτηση της Π. Γιούτα-Μήτρα.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου, καθορίζεται:
Το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Παρασκευής Γιούτα-
Μήτρα του Βασιλείου, η οποία υπηρετεί στον Τομέα Με-
ταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλ-
λουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εξής:

«Υποστήριξη Υπογείων Έργων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 8234 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αλλαγή του 

τίτλου από «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και 

Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδια-

σμό» σε «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Δι-

επιστημονικότητα στον Σχεδιασμό».

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

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

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 43 
και 85 παρ. 2α .

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. 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».

4. 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 «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 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»

5. 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.

6. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 206757/Ζ1/
18-12-2014 (ΦΕΚ 3515/τ.Β΄/29-12-2014) σχετικά με την 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινο-
τομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχε-
διασμό» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πρυτανική 
απόφαση με αριθμό 27472 π.ε./23-10-2017 (ΦΕΚ 3890/
τ.Β΄/6-11-2017).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
με αριθμό 7/21-2-2018).

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

9. 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)».

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., αποφασί-
ζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
με νέο τίτλο: «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπι-
στημονικότητα στον Σχεδιασμό», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 επανιδρυμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με νέο τίτλο: «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία 
και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Δι-
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επιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 
είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο σπουδών στην περιοχή του Σχεδιασμού Αιχμής 
με έμφαση στην Καινοτομία και τη Διεπιστημονικότητα 
στον Σχεδιασμό. Με βασικό άξονα την αρχιτεκτονική, το 
ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημο-
νικότητα στον Σχεδιασμό» καλύπτει όλο το φάσμα του 
σχεδιασμού στα πεδία του αντικειμένου, του εσωτερι-
κού χώρου, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, του αστικού 
σχεδιασμού και του τοπίου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ έχει 
ως σκοπό να επαναφέρει τη συζήτηση και να εμβαθύνει 
στην καλλιέργεια των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτή-
των και ικανοτήτων για τη διαμόρφωση και υποστήριξη 
μιας νέας φυσιογνωμίας του σύγχρονου δημιουργού-
σχεδιαστή που είναι σε θέση να συνεργάζεται με άλ-
λους ειδικούς και να δημιουργεί καινοτόμες προτάσεις, 
συνεπείς με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της 
πληροφορίας και της γνώσης, αλλά και τις συνεχώς μετα-
βαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Μέσα από τη θεωρητική εμβάθυνση και τους πειρα-
ματισμούς στη σχεδιαστική πρακτική, ο κάτοχος αυτού 
του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα έχει 
αποκτήσει την ικανότητα να κατανοεί, να συνεργάζεται 
και να συνεννοείται με ένα ευρύ φάσμα ειδικών από δι-
άφορες επιστημονικές και καλλιτεχνικές περιοχές και να 
χρησιμοποιεί αυτήν τη δυναμική της συνεργασίας ως 
πεδίο δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Στη σύγχρονη συνθήκη ο αρχιτέκτονας, και γενικό-
τερα ο επαγγελματίας στο χώρο του σχεδιασμού, είναι 
ο ειδικός που κατέχει και δρομολογεί καινοτόμο τρόπο 
σκέψης ο οποίος καλείται να καθοδηγήσει και να δια-
σφαλίσει, μέσα από διεπιστημονική συνεργασία, ένα 
δημιουργικό μετασχηματισμό από τα υφιστάμενα δε-
δομένα και συνθήκες του παρόντος σε νέες δυνατότητες 
του μέλλοντος. Το ΠΜΣ εστιάζει το ενδιαφέρον του στο 
Σχεδιασμό Αιχμής ως τρόπο σκέψης. Η ανάδειξη αυτού 
του τρόπου σκέψης, ως θεμελιώδους συστατικού της 
ταυτότητας του επαγγελματία στο χώρο του σχεδια-
σμού, εγγράφεται στη στρατηγική της διεύρυνσης του 
κοινωνικού του ρόλου σε άλλες περιοχές πρακτικής και 
δημιουργίας. Μια τέτοια στρατηγική προσαρμογής είναι 
αναγκαία στις μέρες μας, καθώς η ταχύτητα των αλλαγών 
στην κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία διαρ-
κώς μεταβάλλει την επαγγελματική του φυσιογνωμία

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα οργανώνεται πάνω 
σε τρεις βασικούς άξονες που σχετίζονται με την κατα-
νόηση και εξέλιξη του Σχεδιασμού Αιχμής. Πιο ειδικά, 
ο πρώτος άξονας αφορά αυτή την κατανόηση και εξέ-
λιξη με την καινοτομία, ο δεύτερος άξονας με τη διε-
πιστημονικότητα, και ο τρίτος με τον πειραματισμό. Ο 
πρώτος άξονας αφορά στην εμβάθυνση και κατανόηση 
της σχέσης της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 
Ο δεύτερος άξονας του μεταπτυχιακού προγράμματος 
αφορά στη διεπιστημονικότητα. Η διεπιστημονικότητα 
στο Σχεδιασμό Αιχμής συνιστά μια στρατηγική διαχεί-
ρισης της πολυπλοκότητας. Ο τρίτος άξονας πάνω στον 
οποίο οργανώνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφορά 

τον πειραματισμό ως μεθοδολογία έρευνας στο Σχεδια-
σμό Αιχμής.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να προ-
σφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες σύγχρο-
νες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες με μεθόδους 
που θα τους/τις καταστήσουν αποτελεσματικούς/κές 
και δημιουργικούς/κές, διανοούμε-νους/νες - επαγγελ-
ματίες, με διάθεση και επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση 
και αυτοεξέλιξη, για κριτική, καινοτόμο και κοινωνικά 
υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα. Υποχρέωση 
όλων των συντελεστών λειτουργίας του προγράμμα-
τος είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της αριστείας, 
μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και αναβάθμισης κάθε 
πτυχής των εκπαιδευτικών διαδικασιών του, καθώς και η 
προώθηση της συνεργασίας με συναφή Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστι-
τούτα, Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότη-
τα στον Σχεδιασμό».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), γί-
νονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, διπλωμα-
τούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της 
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 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., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
 Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 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. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Κ ω δ ι κ ό ς 
μ α θ ή μ α -
τος

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο ECTS Τύπος μα-
θήματος

Α εξάμηνο

ΤΗ1 Διεπιστημονικές Θεωρήσεις στον Σχεδιασμό Ι Α 9 Υ

TD1 Αναπαραστάσεις, Προσομοιώσεις και Εκφραστικά Μέσα Α 9 Υ

DS1 Σχεδιασμός ΑιχμήςΙ Α 12 Υ

ΣΥΝΟΛΟ εξαμήνου Α 30

Β εξάμηνο

ΤΗ2 Διεπιστημονικές Θεωρήσεις στον Σχεδιασμό II Β 9 Υ

TD2 Καινοτόμες Μεθοδολογίες και Τεχνικές Σχεδιασμού Β 9 Υ

DS2 Σχεδιασμός Αιχμής II (Design Projects με Εμβόλιμα Workshops) Β 12 Υ

ΣΥΝΟΛΟ εξαμήνου Β 30

Γ εξάμηνο 30

DIP Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού Γ 30 Υ

ΣΥΝΟΛΟ εξαμήνου Γ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Είναι δυνατή η διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση εργασιών στην 

Αγγλική γλώσσας στην περίπτωση που υπάρχουν αλλοδαποί/ες φοιτητές/τριες ή διδάσκοντες/ουσες.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους 35 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 
ανά κύκλο σπουδών [κάθε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα].

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 του ν.4485/2017(Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» θα χρησι-
μοποιηθεί μέρος της βασικής υποδομής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ (αίθουσες διδασκαλίας, 
βιβλιοθήκη, νησίδα Η/Υ, εργαστήριο ψηφιακής κατασκευής και προτυποποίησης).

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν.4485/2017:

Κατηγορία Δαπάνης (ποσά σε €) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ΣΥΝΟΛΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 2.000,00 7.000,00

2. Δαπάνες αναλωσίμων 1.600,00 800,00 1.600,00 800,00 1.600,00 6.400,00
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3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 3.500,00 2.100,00 3.500,00 2.100,00 3.500,00 14.700,00

4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτη-
τών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

7.000,00 - 7.000,00 - 7.000,00 21.000,00

5. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

9.000,00 6.000,00 9.000,00 6.000,00 9.000,00 39.000,00

6. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 36.000,00

7. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξο-
δα δημοσιότητας -προβολής, αγο-
ράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνω-
σης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου.

3.300,00 200,00 3.300,00 200,00 3.300,00 10.300,00

8. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(30%) 14.400,00 7.200,00 14.400,00 7.200,00 14.400,00 57.600,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 48.000,00 24.000,00 48.000,00 24.000,00 48.000,00 192.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00 €/φοιτητή/

ήτρια και για ένα κύκλο σπουδών [τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν τις σπουδές τους με την προηγούμενη απόφαση [υπουργική απόφαση με αριθμό 206757/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ 
3515/τ.Β΄/29-12-2014) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πρυτανική απόφαση με αριθμό 27472 π.ε./23-10-2017 
(ΦΕΚ 3890/τ.Β΄/6-11-2017)] και τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (114 Α΄) 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, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ 

Ι

    Αριθμ. 8243 (4)
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευ-

σης (επισπεύδον) της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης με αλλαγή του τίτλου από «Ειδίκευση 

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» σε: «Εκπαί-

δευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής».

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

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

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
ισχύει και ιδίως των άρθρων 32, 43 και 85 παρ. 2α .

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. 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».

4. 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 «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 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/
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Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

5. 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.

6. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 131277/Β7/
24-12-2008 (ΦΕΚ 2734/τ.Β΄/31.12.2008) σχετικά με την 
ίδρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ειδίκευση στην Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση» όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με 
την Πρυτανική απόφαση με αριθμό 21184/28-04-2015 
(ΦΕΚ 857/τ.Β΄/15.5.2015).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευση της Παι-
δαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 9/22.2.2018)

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
518/20.4.2018).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (επισπεύδον) της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά 
με την επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με αλλαγή του τίτλου από 
«Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» σε: «Εκ-
παίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής».

10. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ-
κληθεί δαπάνη ποσού 10.500,00 € ανά έτος λειτουργίας 
στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδι-
κού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγι-
κής Σχολής και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με αλ-
λαγή του τίτλου από «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση» σε: «Εκπαίδευση για την Αειφορία-Επιστή-
μες της Αγωγής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Βιολογίας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 επανιδρυμένο και 
αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με νέο τίτλο: «Εκπαίδευση για την Αειφορία-Επιστήμες 
της Αγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως 
αυτός ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της 
γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυ-
ξιακών αναγκών της χώρας, μέσω της κατάρτισης επι-
στημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν στην 
επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι:

α) η εμβάθυνση στη θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης και της Αειφορίας, παραγωγής γνώσης στο 
παραπάνω διεπιστημονικό πεδίο και διάχυσης της γνώ-
σης αυτής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

(β) Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Αειφορίας για κάθε δυνατό συνδυασμό ομάδων-στόχων, 
εκπαιδευτών, αντικειμένου μελέτης, εκπαιδευτικού πλαι-
σίου και διατιθέμενης υλικής υποδομής.

(γ) Σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμάτω-
ση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφορίας 
σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και 
σε κάθε δυνατή συγκυρία άτυπης εκπαίδευσης μέσα στο 
γενικότερο περιβάλλον των κοινωνικών θεσμών, φορέ-
ων, ομάδων που λαμβάνουν αποφάσεις, κλπ. 

(δ) Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε όλους 
τους παραπάνω τομείς.

(ε) Ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας με άτομα, επι-
στημονικά ιδρύματα, φορείς, και ομάδες που ασχολού-
νται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφο-
ρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(ζ) Επιστημονικά άρτια κατάρτιση των φοιτητών/τριών 
του ΔΠΜΣ έτσι ώστε να γίνουν ικανοί/ές να στελεχώσουν 
θεσμούς, φορείς, οργανώσεις και ομάδες που ασχολού-
νται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφορία 
(μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εθελοντικές ομάδες 
εκπαιδευτικών που εκπονούν προγράμματα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης) προσφέροντας τους το καλύτερο δυνατό έργο 
και προωθώντας εν γένει τους σκοπούς και το σκεπτικό 
του παραπάνω διεπιστημονικού πεδίου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία-Επι-
στήμες της Αγωγής».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/τριες των θετικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και TEI) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
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Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) 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 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1

Κριτική θεώρηση και 
ανάλυση των βασικών 
παιδαγωγικών θεωριών 
και θεωριών μάθησης

Υποχρεωτικό 6

2
Βασικές αρχές της Βιω-
ματικής Εκπαίδευσης: η 
θεωρία

Υποχρεωτικό 6

3

Θεατροπαιδαγωγική ως 
διδακτικό και ερευνητικό 
εργαλείο στην Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση

Υποχρεωτικό 6

4

Το βασικό θεωρητικό, 
φιλοσοφικό, μεθοδολο-
γικό και εννοιολογικό 
πλαίσιο της Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικό 6

5

Οικολογία και Κοινωνική 
Αλληλέγγυα Οικονομία: 
συνεταιριστική διαχείρι-
ση των απορριμμάτων, 
του νερού, της τροφής, 
της ενέργειας

Υποχρεωτικό 6

Σύνολο 30

Β' Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Κριτική Παιδαγωγική: 
Θεωρία και πράξη

Υποχρεωτικό 6

2 Βασικές θεωρίες Οικολο-
γίας και η προβληματική 
της Ανθρώπινης Οικολο-
γίας

Υποχρεωτικό 6.

3 Περιβαλλοντική φιλοσο-
φία, περιβαλλοντική ηθι-
κή και εκπαίδευση αξιών

Υποχρεωτικό 6

4 Ποσοτικές και ποιοτικές 
μέθοδοι ανάλυσης ερευ-
νητικών δεδομένων

Υποχρεωτικό 12

Σύνολο 30

Γ' Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Βιολογία και Περιβάλλον Υποχρεωτικό 7

2 Πρακτική άσκηση Υποχρεωτικό 15

3 Εμψύχωση ομάδων βιω-
ματικής εκπαίδευσης

Υποχρεωτικό 8

Σύνολο 30

Δ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Εκπόνηση Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας

Υποχρεωτικό 30

Σύνολο 30
Τα μαθήματα της βιωματικής εκπαίδευσης διενεργού-

νται σε κύκλους βιωματικών σεμιναρίων, ο καθένας των 
οποίων αποτελείται από τρία τριήμερα εκτός Θεσσα-
λονίκης.

Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί σε 6 εβδομάδες και 
αφορά: α) παρακολούθηση για δύο (2) εβδομάδες εκ 
μέρους των φοιτητριών/των του έργου εκπαιδευτικών 
εργαζομένων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ.λπ., (job 
shadowing), β) συμμετοχή και υποβοήθηση για τέσσερις 
(4) εβδομάδες του έργου των παραπάνω εκπαιδευτι-
κών, γ) μετακίνηση και παρακολούθηση σχετικών με την 
πρακτική άσκηση ημερίδων και συνεδρίων, δ) μελέτη 
της σχετικής βιβλιογραφίας και ε) συγγραφή τελικής 
αναφοράς.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική Δύναται να 
γίνονται διαλέξεις και σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται στους 
δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά 
κύκλο σπουδών [κάθε δύο (2) χρόνια].

Ο τρόπος επιλογής 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 ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (επισπεύδον) και του Τμήματος Βιολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς 
και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι 
επιστήμονες, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) 
από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114), όπως 
αυτός ισχύει.
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Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, υπολογιστές κ.λπ.) θα διατίθενται από τα Τμήματα 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Βιολογίας του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του 
ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησης του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 και 37 του ν.4485/2017 φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΣΟΔΑ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
ΣΥΝΟΛΟ 

2019-2020 έως 
2023-2024

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

10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 52.500

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 52.500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΞΟΔΑ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
ΣΥΝΟΛΟ 

2019-2020 έως 
2022-2023

1. Δαπάνες εξοπλισμού και 
δαπάνες λογισμικού 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500

2. Δαπάνες αναλωσίμων 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500

3. Δαπάνες μετακινήσεων δι-
δασκόντων του Π.Μ.Σ 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500

4. Δαπάνες μετακινήσεων των 
φοιτητών του Π.Μ.Σ για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 11.250

5. Αμοιβές διοικητικής και τε-
χνικής υποστήριξης 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 6.250

6. Λοιπές δαπάνες όπως έξο-
δα δημοσιότητας-προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπά-
νες εργασιών πεδίου.

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 52.500
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν.4485/2017 καθώς και φοιτητές που 
εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουργική απόφαση με αριθμό 21184/28-04-2015 (ΦΕΚ 857/τ.Β΄/15.5.2015)] 
καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν.4485/2017 διατάξεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054450512180008*
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