
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανι-
κών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο 
«Εφαρμοσμένη Μηχανική».

2 Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Παραγωγή, πι-
στοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλα-
σιαστικού υλικού/ M.Sc - Master of Science in 
production, certifi cation and distribution of plant 
reproductive material - Επανίδρυση του προ-
γράμματος βάσει του ν.  4485/2017 σε αντικατά-
σταση της αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/544/1-3-2016 από-
φαση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 978/τ.Β΄/08/04/2016)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 38872 (1)
  Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Εφαρμο-

σμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 

Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανι-

κών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο 

«Εφαρμοσμένη Μηχανική».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 

4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. 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), γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 
Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (114 Α’) και ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοι-
νοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - 
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/ 
6-9-2011, τ.Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το άρθρο 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 
38/τ.Α’/2.3.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. Β7/75471/8-9-2005 (ΦΕΚ 1319/Β’/
20-9-2005) και σε αντικατάσταση αυτής την αριθμ. 
208463/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3594/31-12-2014).

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των 
συνεργαζομένων Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 3-5-2018), Πολιτι-
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κών Μηχανικών (συνεδρίαση 24-4-2018), Μηχανολόγων 
Μηχανικών (συνεδρίαση 7-5-2018) και Ναυπηγών Μηχα-
νολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 24-4-2018)

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΜΠ (συνεδρίαση 1η/9.5.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΜΠ 
(συνεδρίαση 4η/10.5.2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων,

14. Τα αριθμ. 3089/20-11-2013, 1073/31-5-2012, 934/ 
11-5-2014 και 3424/18-12-2013 έγγραφα της ΑΔΙΠ, από 
τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση των Σχολών του ΕΜΠ αντίστοιχα,

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τη λει-
τουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολι-
τικών Μηχανικών, και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανι-
κών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Μηχανική», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις - Δοικητικά Όργανα

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών (ΕΜΦΕ) σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχα-
νολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπη-
γών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επι-
στημονικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Μηχανική (ΕΜ)» και το 
οποίο οργανώνει η Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ. Στους αποφοί-
τους του ΔΠΜΣ απονέμεται από το ΕΜΠ Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστημονική Περιοχή 
«Εφαρμοσμένης Μηχανική» σε τρεις βασικούς κλάδους 
(Ροές του Προγράμματος Σπουδών): Α) Μηχανική των 
Υλικών, Β) Δυναμική Δ) Ανάλυση και Πρόληψη Αστοχιών

Η σύνθεση των οργάνων, που περιγράφεται στο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας παράλληλα με τα καθήκοντα 
τους, έχει προκύψει με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή 
των φορέων στο πρόγραμμα σπουδών και για την αλ-
λαγή της απαιτείται ομόφωνη τροποποίηση του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο και Σκοπός του ΔΠΜΣ

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση επιστη-
μόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους κλάδους της 
Επιστήμης της Μηχανικής. Το γνωστικό αντικείμενο του 
προγράμματος περιλαμβάνει την προαγωγή της γνώσης 
σε θέματα Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Μηχανική των 
υλικών-μικροδομή, Δυναμική συστημάτων, Υπολογιστι-
κή Μηχανική).

Τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογών περιλαμβάνουν δρα-
στηριότητες σχετιζόμενες με τα υλικά, το περιβάλλον, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τις κατασκευές και την υγεία.

Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περι-
οχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών 
δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονι-
κής προσέγγισης, που καλύπτεται από το σύνολο των 
συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος

O σκοπός του προγράμματος είναι:
α) Βασικός σκοπός του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχα-

νική» είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού 
επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπι-
στημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώ-
πιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών 
προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής 
ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται 
η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοι-
τητών και ερευνητών εντός της χώρας.

β) Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να 
γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των 
Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο. Έτσι υποστηρίζεται η κατανόηση 
και η αφομοίωση της Εφαρμοσμένης Μηχανικής και η 
εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους σχετιζόμενες 
με τα υλικά, την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, και τις κατασκευές. Επιπλέον, η συγκρότη-
ση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και 
στην ανάπτυξη της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, καθώς 
και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Μηχανική».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Σχολών 
του Ε.Μ.Π., πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.ΤΕ.Π. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπο-
ρούν μετά από αίτηση τους, να εγγραφούν ως υπεράριθ-
μοι, και μόνο ένας κατ’έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρουςπου προβλέπονται στο άρθρο 
45 του ν. 4485/2017, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται 
σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του 
έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι δι-
αδικασίες παράτασης σπουδών περιγράφονται στον 
Κανονισμό σπουδών.
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Άρθρο 6 
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

α) Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για 
το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του ΠΜΣ 
στην αγγλική γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν 
εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος.

β) Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική και ορίζεται 
με απόφαση της ΕΔΕ ή της ΕΔΙΕ. Σε κάθε περίπτωση, η 
μεταπτυχιακή ΔΕ περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη 
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 
Διάθρωση σπουδών - Ενδεικτικό Πρόγραμμα και 
οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν διακρίνεται σε εξειδικεύ-
σεις και έχει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλους 
τους φοιτητές.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθη-
μάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχι-
ακής ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η πα-
ρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που 
συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση 
της μεταπτυχιακής ΔΕ ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες. 
Από τις 60 ECTS, υποχρεωτικά, 18 ECTS τουλάχιστον θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε Μαθήματα Κορμού και 24 
ECTS τουλάχιστον σε Μαθήματα Εξειδίκευσης της αντί-
στοιχης ροής.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και 
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων 
αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού 
τίτλου έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται στον Πίνακα 
που ακολουθεί

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΝΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1. Μηχανική του Συνεχούς Μέσου 6
2. θεωρία Ελαστικότητας 6
3. Αναλυτική Μηχανική 6
4. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι 6
5. Μαθηματικές Μέθοδοι στην Μηχανική 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑ-
ΤΩ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΡΟΩΝ
ΡΟΗ Α (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)
1Α. Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές και 
Αλγόριθμοι Επίλυσης

6

2Α. Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής 6
3Α. Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών

6

4Α. Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού 6

ΡΟΗ Β (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
1B. Εισαγωγή στην Μη-Γραμμική Δυναμική 6
2Β. Προχωρημένη Μη- Γραμμική Δυναμική και 
χαοτικά Δυναμικά Συστήματα

6

3Β. Ειδικά Θέματα Προχωρημένης Δυναμικής 6
ΡΟΗ Γ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ) 6
1Γ. Μη- Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών
2Γ. Κανονισμοί - Προδιαγραφές Διασφάλισης 
Ποιότητας

6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΡΟΩΝ

ECTS

ΡΟΗ Α (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)
5Α. Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων (Θερμο-
ελαστικότητα και Ηλεκτρο - ελαστικότητα)

6

6Α. Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά 6
7Α. Μη - γραμμική Ελαστικότητα 6
8Α. Ανελαστική Συμπεριφορά των Υλικών 
(Πλαστικότητα και Ιξωδοελαστικότητα)

6

9Α. Θεωρία Πλαστικότητας 6
10Α. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών 6
11Α. Μηχανική των Επαφών 6
12Α. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι II 6
13Α. Μη - Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία 6
14Α. Συνοριακά Στοιχεία 6
15Α. Αντίστροφα Προβλήματα Μηχανικής και 
Φυσικής

6

16Α. Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία 6
17Α. Στοιχεία Γεωμηχανικής 6
18Α. Θεωρία Πλακών και Κελυφών 6
19Α. Πειραματικές Μέθοδοι Ανάλυσης Τάσεων 6
20Α. Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Μηχανολογι-
κές Κατεργασίες

6

21Α. Τεχνικές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 6
22Α. Ειδικά Κεφάλαια Αριθμητικών Μεθόδων 6
23A. Εμβιομηχανική των Μαλακών Ιστών 6
24Α. Μηχανική των Θραύσεων 6
ΡΟΗ Β (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
4Β. Προχωρημένη θεωρία Γραμμικών Ταλα-
ντώσεων

6

5Β. Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά 6
6Β. Μέθοδοι Υπολογιστικής Μη- Γραμμικής 
Δυναμικής

6

7Β. Εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής και 
Μη-Γραμμικής Δυναμικής

6

8Β. Δυναμική Συστημάτων Συζευγμένων Στε-
ρεών Σωμάτων

6

9Β. Ανάλυση Κραδασμών και Διάγνωση Βλα-
βών Μηχανών

6

10Β. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι II 6
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11Β. Μαθηματική Θεωρία Θεωρητικής Ρευστο-
μηχανικής

6

12Β. Βιο-Ρευστομηχανική 6
13Β. Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εμβιομηχα-
νική

6

14Β. Τεχνικές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 6
ΡΟΗ Γ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ)
3Γ. Ανελαστική Συμπεριφορά των Υλικών (Ιξοε-
λαστικότητα και Ιξο-Πλαστικότητα)

6

4Γ. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών 6
5Γ. Δυναμική Απόκριση Κατασκευών 6
6Γ. Υπολογιστική Μηχανική των Θραύσεων 6
7Γ. Μη- Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία 6
8Γ. Στοχαστικά πεπερασμένα Στοιχεία 6
9Γ. Ανάλυση Αστοχιών - μελέτη Περιπτώσεων 6
10Γ. Ανάλυση κραδασμών και Διάγνωση Βλα-
βών Μηχανών

6

11Γ. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι II 6
12Γ. Μη - Καταστροφικοί Έλεγχο ι Υλικών με 
Χρήση Μεθόδων Πυρηνικής
Τεχνολογίας 6
13Γ. Νομική και Τεχνική Προσέγγιση της Πραγ-
ματογνωμοσύνης

6

14Γ. Ειδικά κεφάλαια Αστοχιών 6
15Γ Μηχανική των Θραύσεων 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις της ΕΔΕ που επικυρώνονται από τη Σχολή ΕΜΦΕ.

Μπορεί να γίνει διδασκαλία μαθήματος με μέσα εξ 
αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, περί 
επάρκειας των σχετικών μέσων, και απόφαση της ΣΕ.

Η ύλη των μαθημάτων περιγράφεται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ και στον Οδηγό 
Σπουδών.

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος.

Άρθρο 9 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική - Applied 
Mechanics», θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον 
πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιο-
λόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την 
παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Προσωπικό και Υλικοτεχνική Υποδομή

Το διδακτικό προσωπικό στο ΔΠΜΣ ορίζεται σύμφω-
να με το νόμο και τις αποφάσεις της ΕΔΕ, με βάση όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες δι-
δασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, υπολογιστές) θα 
διατίθενται από τις συνεργαζόμενες Σχολές και Ινστι-
τούτα. Η ΕΔΕ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ΕΜΠ 
τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της υποδομής 
αυτής και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την 
απόκτηση ή ανανέωση της ιδίας υλικοτεχνικής υποδο-
μής του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας - Προϋπολογισμός

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ, που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 
30 000 € και κατανέμεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό 
(€)

1 Ανταλλακτικά/Αναλώσιμα Εργαστηρια-
κών διατάξεων και Ασκήσεων

12000

2 Προμήθεια/Συντήρηση εξοπλισμού - 
λογισμικού

8000

8 Αμοιβές δοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

3000

9 Χορήγηση Υποτροφιών 2000
10 Λοιπές δαπάνες (προμήθεια εκπαιδευτι-

κού υλικού, έξοδα δημοσιότητας - προ-
βολής, οργάνωση ημερίδων - συνεδρίων)

5000

Σύνολο 30000

Η κατανομή στις ανωτέρω Κατηγορίες Δαπανών μπο-
ρεί να τροποποιείται με απόφαση της ΕΔΕ, ανάλογα με 
τις ανάγκες του προγράμματος.

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλύπτεται από:
- τους προϋπολογισμούς των συνεργαζόμενων φορέ-

ων και του ΥΠΕΘ
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι το 2017-18 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ, 
από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και από τα αρ-
μόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/2076 (2)
Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Παραγωγή, πι-

στοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλα-

σιαστικού υλικού/ M.Sc - Master of Science in 

production, certification and distribution of 

plant reproductive material - Επανίδρυση του 

προγράμματος βάσει του ν. 4485/2017 σε αντι-

κατάσταση της αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/544/1-3-2016 

απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακε-

δονίας (ΦΕΚ 978/τ.Β΄/08/04/2016)».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Απ. πρακτικού αριθμ. 9/30-4-2018, θέμα 1ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ’ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του αρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» έως και αρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» 
και αρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδα-
κτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ. ΣΤ’ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’/195/ 
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/ 
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και 
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) 

και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’/156/04-09-2009), του άρθρου 14 
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(ΦΕΚ Β’/1466/13-08-2007).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α’/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α’/160/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποί-
ησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
τ.Α’/147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

8. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β’/12-12-2017) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ. 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα 
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, αριθμ 164530/Ζ1/03-10-2017 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν.  4485/2017 (Α’114), αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’114)».

9. Το πρακτικό 1/23-4-2018 θέμα 1ο της επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας περί της 
ίδρυσης/επανίδρυσης του ΠΜΣ Ανάλυση και Ποιοτικός 
Έλεγχος Τροφίμων.

10. Την αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/54/01-03-2016 απόφαση 
του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 978/ 
τ.Β΄/08/04/2016) για την έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Τε-
χνολόγων Γεωπόνων με τίτλο Παραγωγή, πιστοποίηση 
και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

11. Την από 9-4-2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

12. Το αριθμ. 6/29-03-2018 θέμα 2ο απόσπασμα πρα-
κτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεω-
πόνων (συνεδρία αριθμ. 6/2018) σχετικά με την εισήγηση 
ίδρυσης/επανίδρυσης του ΠΜΣ.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυ-
τικής Μακεδονίας από 30-4-2018 με αριθμ. 9/18, θέμα 1ο.

14. Το ΦΕΚ ΥΟΔΔ/642/4-12-2017 και την αριθμ. 
209655/Ζ1/30-01-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου δια-
πιστώνεται ότι ο Καθηγητής Γκανάτσιος Στέργιος, του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, έχει εκλεγεί Πρύτανης του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής 
Μακεδονίας, με πλήρη θητεία, από 1/12/2017. 
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παραγωγή, πιστο-
ποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλι-
κού/ Master of Science M.Sc in production, certification 
and distribution of plant reproductive material» του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας δια του Τμήματος Τεχνολόγων Γε-
ωπόνων, σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις - Τίτλος

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Παραγω-
γή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασια-
στικού υλικού/ Master of Science M.Sc in production, 
certification and distribution of plant reproductive 
material» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017

Τη Διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω προγράμμα-
τος αναλαμβάνει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του 
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως 
αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων 
γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον 
ευρύτερο τομέα Παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνη-
σης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι στόχοι του 
προγράμματος είναι οι εξής:

• Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιο-
λογικών επιστημών και τεχνολογίας τροφίμων) με τις 
απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις 
στον τομέα της εφαρμογής των τεχνολογιών παραγωγής, 
πιστοποίησης και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστι-
κού υλικού.

• Η ανταπόκριση των εκπαιδευομένων στις τρέχουσες 
ή στις μελλοντικές ανάγκες αλλά και στις τεκμηριωμένες 
ερευνητικές επιλογές, καθώς και η ελκυστικότητα για 
τους πτυχιούχους άλλων ισοτίμων τριτοβαθμίων ιδρυ-
μάτων.

• Η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων με υψηλή 
κατάρτιση στον τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης 
και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, με 
υψηλό διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στη γε-
ωπονική επιστήμη και τεχνολογία.

• Ο εφοδιασμός τους με την απαραίτητη γνώση και 
εμπειρία και η παροχή της δυνατότητας για την επαγγελ-
ματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα τους σε εθνικό 
αλλά και σε διεθνές περιβάλλον.

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Δι-

πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παραγωγή, πιστο-
ποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλι-
κού (Master in production, certification and distribution 
of plant reproductive material)».

Άρθρο 4 
Κατηγορία Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής 
των Τμημάτων: Γεωπονίας, και Τεχνολογίας της Γεωπονί-
ας, όπως πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής 
Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιο-
τεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής 
Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλι-
εργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας και άλλων 
Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και 
ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι 4 εξάμηνα εκ των 
οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 
13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδο-
μάδας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Το πρόγραμμα σπουδών εκτείνεται σε 2 ακαδημαϊκά 

έτη και αποτελείται από τέσσερα σπουδαστικά εξάμηνα 
εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Θεωρία 
Ώρες/

εβδομάδα

Πιστωτικές 
μονάδες

1 Στατιστική - Γεωργικός 
Πειραματισμός

4 7,5

2 Αναπαραγωγική διαδικα-
σία των φυτών

4 7,5

3 Σύγχρονες τάσεις δημι-
ουργίας νέου γενετικού 
υλικού

4 7,5

4 Θέματα προχωρημένης 
Γενετικής

4 7,5

Σύνολο: 16 30
Β’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Θεωρία 
Ώρες/

εβδομάδα

Πιστωτικές 
μονάδες

5 Καινοτόμος καταπολέμη-
ση των βιοτικών εχθρών 
των καλλιεργούμενων 
φυτών

4 7,5

6 Στοιχεία προχωρημένης 
Φυσιολογίας φυτών

4 7,5
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7 Ειδικά θέματα σποροπα-
ραγωγής

3 6,0

8 Σύγχρονες εφαρμογές 
στην τεχνολογία και πα-
ραγωγή Π’Υ. ανθοκομικών 
και κηπευτικών

4 7,5

9 Μελέτη περίπτωσης (case 
study) - Μελέτη πεδίου 
(field study)

1 1,5

Σύνολο: 16 30
Γ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Θεωρία 
Ώρες/

εβδομάδα

Πιστωτικές 
μονάδες

10 Αναγνώριση, πιστοποί-
ηση, ταυτοποίηση, προ-
στασία και διατήρηση του 
γενετικού υλικού.

3 6

11 Αγενής παραγωγή Π.Υ. 
in-vivo και in-vitro.

4 7,5

12 Εμπορία και διακίνηση 
του φυτικού Π. Υ. - 
συστήματα ποιότητας

3 6

13 Φαινοτυπική ταυτοποίηση
(phenotyping)

3 6

14 Μελέτη περίπτωσης (case 
study) - Μελέτη πεδίου 
(field study)

3 4,5

Σύνολο: 16 30
Δ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτι-

κές Μονά-
δες (ECTS)

15 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο: 30

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέ-
μεται μετά την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 
τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από Καθηγητές του Τμή-
ματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ή άλλων Τμημάτων του 
Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας και Καθηγητές άλλων Τ.Ε.Ι. και Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων σε ποσοστό 35% σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α’ 148) 
και του νέου νόμου (ΦΕΚ4334/Β’/12.12.17).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων διαθέτει όλη την απα-

ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, 
εργαστηριακές αίθουσες, βιβλιοθήκη κλπ) για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες των μεταπτυχιακών 
φοιτητών θα διεξάγονται στα ερευνητικά εργαστήρια 
των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ καθώς και 
των συνεργαζόμενων ειδικών επιστημόνων του ΠΜΣ 
σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικά 
κέντρα της χώρας. Τέλος είναι δυνατόν να διεξάγονται 
και σε αντίστοιχα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
του εξωτερικού, εφόσον εξασφαλίζεται ότι η ερευνητική 
εργασία θα γίνει υπό την εποπτεία επιβλέποντος με γνω-
στικό αντικείμενο που να εντάσσεται στο πεδίο του ΠΜΣ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι το 2021. 
Μετά την λήξη αυτής της περιόδου επανεξετάζεται η 
αναγκαιότητα και σκοπιμότητα συνέχειας, τροποποίησης 
ή μη του προγράμματος όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προϋπολογίζεται σε 
63000 € και αναλύεται κατ’ έτος ως εξής:

ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ /
ΚΥΚΛΟ

ΕΞΟΔΑ / ΕΤΟΣ / ΚΥΚΛΟ
Α ΕΤΟΣ Β ΕΤΟΣ

Αιτιολόγηση Κόστος 
(€)

Δαπά-
νες

Δαπά-
νες

Δαπάνες εξοπλισμού,
λογισμικού

- - -

Δαπάνες χορήγησης 
υποτροφιών

2000 - 2000

Δαπάνες για την 
εκπόνηση των μετα-
πτυχιακών εργασιών 
(αναλώσιμα, κλπ)

6500 1000 5500

Δαπάνες μετακινήσε-
ων διδασκόντων στο 
ΠΜΣ

4500 2250 2250

Δαπάνες μετακινήσε-
ων φοιτητών ΠΜΣ

- - -

Αμοιβές διδασκαλίας 
προσωπικού (ΔΕΠ συ-
νεργαζόμενων Ιδρυ-
μάτων, επισκέπτες 
καθηγητές άλλων 
Ιδρυμάτων - ερευνη-
τικών κέντρων, κ.λπ.)

26000 13000 13000

Αμοιβές διδασκαλίας 
έκτακτου προσωπι-
κού

- - -

Αμοιβές διδασκαλίας 
προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθ. 36 
του ν. 4485/2017

- - -

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστή-
ριξης

4000 3000 1000
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Λοιπές δαπάνες (έξο-
δα δημοσιότητας - 
προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού 
και βιβλίων, οργά-
νωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών 
πεδίου, εκτυπώσεις 
επιστημονικών περιο-
δικών και φυλλαδίων, 
τραπεζικών εξόδων 
εμβασμάτων, απρό-
βλεπτων και λοιπών 
εξόδων)

1100 500 600

Λειτουργικά έξοδα 
ΤΕΙ

18900 9450 9450

ΣΥΝΟΛΟ 63000 63.000 29.200 33.800

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ-
φθεί από τα τέλη φοίτησης 30 φοιτητών (30 φοιτητές x 
2.100,00 € = 63000,00 €). Τυχόν έσοδα από τον Π/Υ του 
ΤΕΙΔΜ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χορηγίες φορέων του δημοσίου 

και ιδιωτικού φορέα, πόροι από προγράμματα από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε., θα δοθούν με τη μορφή υποτροφιών ή βραβεί-
ων στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στη λειτουρ-
γία του ΠΜΣ με το τέλος φοίτησης.

Άρθρο 12 
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.100,00 €.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 28 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034471708180008*
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