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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47355
(1)
Παράταση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε
περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969
«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο
7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 86/1969 “περί
Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις της 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ Β΄ 757)
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/
23−12−1997 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ Β΄
581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
μίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και

των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι−
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π.
8353/276/Ε103/ 23−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
5. Το Ν. 2240/16−9−1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση
διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την πράξη 4 της 6−2−2015 του Υπουργικού Συμβου−
λίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ
Α΄ 24).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών» (ΦΕΚ Α΄ 93).
10. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11−5−2015).
11. Την υπ’ αριθμ. 3604/12−8−1998 απόφαση του Γ.Γ.
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Επανίδρυση μονίμου κα−
ταφυγίου θηραμάτων στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ
Β΄/963).
12. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση του
Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο
2013 −2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850).
13. Την από 6−7−2015 προφορική εισήγηση της Δ/νσης
Δασών Δωδ/σου περί παράτασης απαγόρευσης θήρας
λόγω πυρκαγιάς.
14. Τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις 27−7−2013 στην Τ.Κ. Ιστρίου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου και
την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προ−
στασίας και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής προ−
κειμένου να επέλθει έστω μακροπρόθεσμα η βιολογική
και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Παρατείνουμε την ισχύ της αριθμ. πρ.58506/2339/
11−10−2013 ΔΑΔ 5/2013 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
Θήρας για ένα (1) χρόνο ακόμα, ήτοι την κυνηγετική
περίοδο 2015−2016. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρ.
58506/2339/11−10−2013 ΔΑΔ 5/2013 Δασική Απαγορευτική
Διάταξη Θήρας. (ΦΕΚ 2496/Β/2013).
Η ισχύς της παρούσας διάταξης ισχύει μέχρι την λήξη
της κυνηγετικής περιόδου 2015−2016
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 13 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚOΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 14053
(2)
Τροποποίηση αποφάσεως διορισμού Ληξιάρχων στις
Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμου Κεφαλονιάς.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντες υπόψη:
1. τις διατάξεις:
1.1. του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/
07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα «Καλλι−
κράτης»,
1.2. των άρθρων 1 και 2 του Ν.344/1976 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄)
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικατεστάθησαν
με τις παραγράφους 15, 16 και 17 του άρθρου 9 του
Ν.2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητος
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
1.3. της υπ’ αριθμ.Φ.127080/57460/10 αποφάσεως του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1984Β΄) «Υποδιαίρεση Λη−
ξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν.3852/2010»,
1.4. του άρθρου 8Α΄4α)δδ) του Π.δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ
232Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
1.5. της υπ’ αριθμ. ΓΓ15650/1253/11 (Φ.Ε.Κ. 480Β΄/29−03−2011)
αποφάσεώς μας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
’’Με εντολή Γενικού Γραμματέα’’ στον προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπη−
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτι−
κής Ελλάδας και Ιονίου»,
1.6. του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄) «Επείγου−
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
2. την υπ’ αριθμ.4/15 (ΦΕΚ 24Α΄) πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμ−
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»,
3. την υπ’ αριθμ. 65/Φ.127080/57510/31−12−2010 Εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών
βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνέ−
νωση Ο.Τ.Α. με τον Ν.3852/2010»,
4. την υπ’ αριθμ. 9/131360/12503/8−5−2013 όμοια «Τρο−
ποποιήσεις ληξιαρχικού Ν.344/1976 και άλλες διατάξεις»,

5. την υπ’ αριθμ. 1307/19−04−2011 (ΦΕΚ 1009Β΄/26−05−2011 −
ΑΔΑ: 45ΨΟΟΡ1Φ − 25Δ) απόφασή μας περί διορισμού
Ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμου Κε−
φαλονιάς, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 14105/
21−12−2011 (ΦΕΚ 3252Β΄/30−12−2011), 10848/02−07−2013
(ΦΕΚ 1710Β΄/11−07−2013 − ΑΛΑ: ΒΛΒΟΟΡ1Φ − Α5Ρ), 12890/
31−7−2013 (ΦΕΚ: 1980Β714−8−2013 − ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡ1Φ−Σ3Ι),
7410/7−5−2014 (ΦΕΚ 1274Β΄/20−5−2014 − ΑΔΑ: ΒΙΥΞΟΡ1Φ−ΒΓ5)
και 19364/3−10−2014 (ΦΕΚ: 2838Β΄/22−10−2014 − ΑΔΑ:
ΩΦΤΤΟΡ1Φ−Θ5Γ) όμοιες.
6. το υπ’ αριθμ. 28505/21−7−2015 έγγραφο του Δήμου
Κεφαλονιάς με το οποίο ο Δήμος αιτείται από την
Υπηρεσία μας την αντικατάσταση, λόγω επικείμενης
συνταξιοδοτήσεως, της Θεοδώρας Παλιογάννη του
Γερασίμου, διορισθείσης Ληξιάρχου στην Ληξιαρχική
Περιφέρεια Ερίσου, από τον Σωκράτη Πατρίκιο του
Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου κατηγορίας
TE και κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1307/19−04−2011 (ΦΕΚ
1009Β΄/26−05−2011) απόφασή μας, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 14105/21−12−2011 (ΦΕΚ 3252Β΄/
30−12−2011), 10848/02−07−2013 (ΦΕΚ 1710Β΄/11−07−2013 −
ΑΔΑ: ΒΛΒΟΟΡ1Φ − Α5Ρ), 12890/31−7−2013 (ΦΕΚ: 1980B΄/
14−8−2013 − ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡ1Φ−Σ3Ι), 7410/7−5−2014 (ΦΕΚ
1274Β΄/20−5−2014 − ΑΔΑ: ΒΙΥΞΟΡ1Φ−ΒΓ5) και 19364/3−10−2014
(ΦΕΚ: 2838Β΄/22−10−2014 − ΑΔΑ: ΩΦΤΤΟΡ1Φ−Θ5Γ) όμοι−
ες, και διορίζουμε Ληξίαρχο στην Ληξιαρχική Περι−
φέρεια Ερίσου του Δήμου Κεφαλονιάς τον Σωκράτη
Πατρίκιο του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου
κατηγορίας TE και κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών,
στην θέση της Θεοδώρας Παλιογάννη του Γερασίμου,
υπαλλήλου του ιδίου Δήμου, κατηγορίας ΔΕ και κλάδου
Διοικητικού.
Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλονιάς
οικονομικών ετών 2015 και εξής, το ύψος της οποίας
δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα
καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8
του άρθρου 2 του Ν.344/1976, όπως εδάφια αυτής αντι−
καταστάθηκαν με την παράγραφο 17 του άρθρου 9 του
Ν.2307/1995, καθώς και του άρθρου 49 του Ν.3584/2007.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 27 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ
F
Αριθμ. 25578
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
τίτλο: «Medical Research Methodology (Ιατρική Ερευ−
νητική Μεθοδολογία)».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37,
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα δι−
πλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάρ−
γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα−
λονίκης».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμός
συνεδρίασης 12/30−4−2015).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Α.Π.Θ. (αριθμός συνεδρίασης 171/
24−6−2015).
8. Το με αριθμό 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
9. Τη με αριθμό 30170/24−6−2015 θετική εισήγηση της
ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ για την ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής
του ΑΠΘ με τίτλο: «Medical Research Methodology (Ια−
τρική Ερευνητική Μεθοδολογία)».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., με τίτλο:
«Medical Research Methodology (Ιατρική Ερευνητική Με−
θοδολογία)» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο: «Medical Research Methodology (Ιατρική Ερευ−
νητική Μεθοδολογία)», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Γενικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μετα−
πτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και
της έρευνας στο αντικείμενο της Ιατρικής Ερευνητικής
Μεθοδολογίας (Medical Research Methodology).
Ειδικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση νέων
επιστημόνων στο αντικείμενο της Ιατρικής Ερευνητικής
Μεθοδολογίας.
Το πρόγραμμα του ΠΜΣ εστιάζει στην εκπαίδευση στη
μεθοδολογία της έρευνας και στη στατιστική ανάλυση
των ερευνητικών ευρημάτων.
Κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών και επιλεγόμε−
νων μαθημάτων αναλύονται η ηθική βάση της ιατρικής
έρευνας, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στη
βασική, την κλινική έρευνα και τη μετα−έρευνα, και τέ−
λος οι βασικές αρχές της διαχείρισης, επεξεργασίας,
ανάλυσης και παρουσίασης των ερευνητικών δεδομένων
και αποτελεσμάτων.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να απασχολη−
θούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που
απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της
Ιατρικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο: «Medical Research Methodology (Ιατρική
Ερευνητική Μεθοδολογία)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ια−
τρικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυ−
χιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνω−
στικού αντικειμένου (ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά,
Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας,
Πολυτεχνείου).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό, διάρκειας
ενός ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την
απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) είναι εβδομήντα πέντε (75) και το ΠΜΣ χαρακτη−
ρίζεται εντατικό.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων, περιλαμβάνει δύο (2)
εξάμηνα μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχια−
κής διπλωματικής εργασίας κατά τους θερινούς μήνες.
Ειδικότερα για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται, συνο−
λικά, η συγκέντρωση τριάντα (30) ECTS από τα κύρια
(υποχρεωτικά) μαθήματα, δεκαπέντε (15) ECTS από τα
μαθήματα επιλογής και 30 ECTS από την εκπόνηση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 75
ECTS).
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

20688

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ECTS
Į/Į
C1
C2
C3

1. E1
Ǽ2
E3
Ǽ4
Ǽ5
Ǽ6
2. ȉ1

T2

ǼȟȐȝȘȞȠ ǹ’
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ (Compulsory)
ǼȚıĮȖȦȖȒ ıĲȘ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ
(Introduction to Statistics)
ȀȜȚȞȚțȒ İȡİȣȞȘĲȚțȒ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ
(Clinical research methodology)
ǼȡİȣȞȘĲȚțȒ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ȕĮıȚțȫȞ İʌȚıĲȘȝȫȞ
(Basic sciences methodology)
ȈȊȃȅȁȅ (ǹǯǼȟȐȝȘȞȠ)
ǼȟȐȝȘȞȠ Ǻ’
1. ǼʌȚȜİȖȩȝİȞĮ (Electives) (İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĲȡȓĮ Įʌȩ ĲĮ
ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ Ǽ1 ȑȦȢ Ǽ6) țĮȚ
2.ǲȞĮȡȟȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ (ȉ1)
ȈȣȖȖȡĮĳȒ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ Ȓ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ
(How to write a paper or a grant proposal)
ǼȚıĮȖȦȖȒ ıĲȘ ǺȚȠȘșȚțȒ
(Introduction to Bioethics)
ȆȡȠȤȦȡȘȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒȢ
(Advanced Statistics)
ȈȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ĮȞĮıțȩʌȘıȘ țĮȚ ȝİĲĮ-ĮȞȐȜȣıȘ
(Systematic review and meta-analysis)
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒ ȚĮĲȡȚțȒ ȑȡİȣȞĮ
(Computational medical research)
ǼȟȩȡȣȟȘ įİįȠȝȑȞȦȞ
(Data mining)
ǲȞĮȡȟȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ (ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ȝİȜȑĲȘȢ)
ȈȊȃȅȁȅ (Ǻǯ ǼȟĮȝȒȞȠ):
- Įʌȩ İʌȚȜİȖȩȝİȞĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ (Ǻ1)
- Įʌȩ ȑȞĮȡȟȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ (ȉ1)
ĬİȡȚȞȒ ȆİȡȓȠįȠȢ
ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ, ıȣȖȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ
ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ (Master Thesis)
īǼȃǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ

10
10
30

5
5
5
5
5
5
15
30
15
15
15
75

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Τα μαθήματα προσφέρονται στην Αγγλική Γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
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Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς
φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ και μέλη ΔΕΠ άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται από
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
προγράμματος ανέρχεται σε 67.500,00€ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι−
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιατρικής του ΑΠΘ ή άλλες ανάλογες εκπαιδευτικές υπο−
δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας,
κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκα−
λίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες, και
εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Αμοιβές − Αποζημιώσεις τεχνικού και 18.000,00
διοικητικού προσωπικού
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού 30.000,00
προσωπικού (συντονιστές μαθημάτων,
διδάσκοντες μαθημάτων, επιβλέποντες
διπλωματικών εργασιών)
Μετακινήσεις

2.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού 10.000,00
και αναλωσίμων
Λοιπά έξοδα

7.500,00

Γενικό σύνολο

67.500,00

Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, κα−
θώς και άλλες πηγές (χρηματοδότηση από δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα, χορη−
γίες, δωρεές κλπ.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
F
Αριθμ. 33049
(4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης, με τίτλο: «Χημική Μηχανική».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47, του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάρ−
γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα−
λονίκης».
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6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
(συνεδριάσεις με αριθμ. 1/29−9−2014 και 7/2−4−2015).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Α.Π.Θ (συνεδρίαση αριθμ.171/24−6−2015).
8. Το με αριθμό 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ..
9. Τη με αριθμό 29649/17−6−2015 θετική εισήγηση της
ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ για την ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών με τίτλο: «Χημική Μηχανική».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., με
τίτλο «Χημική Μηχανική» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο−
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Χημική Μηχανική», σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης αυτής και του Ν.3685/2008 όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Κύριοι στόχοι του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή
και η εδραίωση προχωρημένων μεταπτυχιακών σπου−
δών υψηλής ποιότητας και η επιστημονική κατάρτιση
και εξειδίκευση επιστημόνων στα πεδία ενασχόλησης
των Χημικών Μηχανικών. Σ΄ αυτά περιλαμβάνονται οι
κλασικές περιοχές της Χημικής Μηχανικής, όπως αυτές
εφαρμόζονται στην χημική και ενεργειακή βιομηχανία,
στις εφαρμογές πληροφορικής, στη χημική εν γένει βι−
ομηχανία, στην επιστήμη και τεχνολογία προηγμένων
υλικών, στη μηχανική τροφίμων, στη βιοχημική μηχανική,
βιοϊατρική μηχανική και βιοτεχνολογία, στην επιστήμη,
μηχανική και τεχνολογία αντιρρύπανσης και προστα−
σίας περιβάλλοντος, κ.α.
Μέσω του παρόντος Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί επίσης η
ενίσχυση της έρευνας στην παραγωγή νέας επιστη−
μονικής γνώσης και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
ιδιαίτερα τεχνολογιών αιχμής, με άμεσες επιπτώσεις
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτι−
κότητας των ελληνικών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και
κοινωνικών φορέων, στη συγκράτηση στην Ελλάδα των
νέων επιστημόνων, που επιθυμούν να πραγματοποιή−
σουν μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και στην κάλυψη
αναγκών σε επιστήμονες και ερευνητές, ανταγωνιστι−
κούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. εκπληρώνεται με την παρακολού−
θηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφω−
να με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, που προσδίδουν
βάθος αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επι−
στημονικό και τεχνικό υπόβαθρο ενός Μεταπτυχιακού
Διπλωματούχου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Χημική Μηχανική».

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων,
Πολυτεχνείων, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής ή ομοτα−
γών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συνα−
φών με το ΠΜΣ επιστημονικών αντικειμένων.

ȀȦįȚțȩȢ

ǷȡİȢ
ǻȚįĮıțĮȜȓĮȢ

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες
κατανέμονται ισομερώς στα τρία (3) εξάμηνα σπουδών,
δηλαδή τριάντα (30) ECTS ανά εξάμηνο.
Η κατανομή των μαθημάτων είναι η εξής:

ȂȐșȘȝĮ

ECTS

ǹǯ ǼȄǹȂǾȃȅ
ǼʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ 2 Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȝĮșȒȝĮĲĮ țȠȡȝȠȪ
ǹ1

3

ǼȝȕȐșȣȞıȘ ıĲĮ ĭĮȚȞȩȝİȞĮ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

8

ǹ2

3

ĬİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒ

8

Ǻ1

4

ĭȣıȚțȠȤȘȝİȓĮ ȂȠȡȚĮțȫȞ țĮȚ ȂĮțȡȠȝȠȡȚĮțȫȞ
ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ

8

Ǻ2

4

ǹȡȚșȝȘĲȚțȑȢ ȂȑșȠįȠȚ ıĲȘ ȋȘȝȚțȒ ȂȘȤĮȞȚțȒ

8

ǼʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ 2 Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȝĮșȒȝĮĲĮ İʌȚȜȠȖȒȢ
Ǽ1

4

ȆȡȠȘȖȝȑȞİȢ īİȞȚțİȣȝȑȞİȢ ȂȑșȠįȠȚ ȆȡȩȕȜİȥȘȢ
ĬİȡȝȠĳȣıȚțȫȞ ǿįȚȠĲȒĲȦȞ

7

Ǽ2

4

ȆȡȠȘȖȝȑȞİȢ ȂȑșȠįȠȚ ȂȑĲȡȘıȘȢ ıĲȘ ȋȘȝȚțȒ
ȂȘȤĮȞȚțȒ

7

Ǽ3

3+1

ǹȡȤȑȢ ĲȘȢ ȀĮĲȐȜȣıȘȢ țĮȚ ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ ıİ
ǼȞİȡȖİȚĮțȑȢ țĮȚ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ǻȚİȡȖĮıȓİȢ

7

Ǽ4

3+2

ȂȚțȡȠȕȚĮțȒ ǺȚȠĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ȉȡȩĳȚȝĮ

7

Ǽ5

2+3

īİȞİĲȚțȒ ȂȘȤĮȞȚțȒ

7

Ǽ7

4

ȃĮȞȠȧĮĲȡȚțȒ țĮȚ ǿĮĲȡȚțȒ ȂȘȤĮȞȚțȒ

7

ȈȊȃȅȁȅ: 2 ȀȠȡȝȠȪ + 2 ǼʌȚȜȠȖȒȢ

30

Ǻǯ ǼȄǹȂǾȃȅ
ǼʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ 2 Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȝĮșȒȝĮĲĮ țȠȡȝȠȪ
ǹ3

3

ǹȞȐȜȣıȘ țĮȚ ȈȤİįȚĮıȝȩȢ ǹȞĲȚįȡĮıĲȒȡȦȞ

8

ǹ4

4

ȆȡȠȘȖȝȑȞİȢ ȂȑșȠįȠȚ ȈȤİįȚĮıȝȠȪ țĮȚ
ǺİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȈȣıțİȣȫȞ ǻȚİȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ
ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ

8

Ǻ3

3+1

ǺȚȠȤȘȝİȓĮ

8

Ǻ4

4

ȈȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮ ȊȜȚțȫȞ

8

ǼʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ 2 Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȝĮșȒȝĮĲĮ İʌȚȜȠȖȒȢ
Ǽ6

4

ȃĮȞȠįȠȝȑȢ țĮȚ ĭȣıȚțȠȤȘȝİȓĮ ȋĮȜĮȡȒȢ ǶȜȘȢ

7

Ǽ8

3+2

ȈȪȖȤȡȠȞİȢ ȂȑșȠįȠȚ ȈȪȞșİıȘȢ țĮȚ ǹȞȐȜȣıȘȢ
ǺȚȠįȡĮıĲȚțȫȞ ǼȞȫıİȦȞ țĮȚ ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ

7

Ǽ9

4

ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮ ȃİȡȠȪ țĮȚ ȊįȐĲȚȞȦȞ ǹʌȠȕȜȒĲȦȞ

7

Ǽ10

3+1

ȉȠȟȚțȐ ȋȘȝȚțȐ țĮȚ ǹʌȩȕȜȘĲĮ – ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞİȢ
ȂȑșȠįȠȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

7
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Ǽ11

3+2

ǺȚȫıȚȝĮ ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȊȜȚțȫȞ Įʌȩ
ǺȚȠȝȐȗĮ

7

Ǽ12

2+3

ǺȚȠȨȜȚțȐ

7

ȈȊȃȅȁȅ: 2 ȀȠȡȝȠȪ + 2 ǼʌȚȜȠȖȒȢ

30

īǯ ǼȄǹȂǾȃȅ
ǼțʌȩȞȘıȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ (Master Thesis)

30

īİȞȚțȩ ȈȪȞȠȜȠ ȆȚıĲȦĲȚțȫȞ ȂȠȞȐįȦȞ (ECTS) Ȇ.Ȃ.Ȉ.

90

Οι υποψήφιοι υποχρεούται να παρακολουθήσουν από
τα μαθήματα κορμού, το ελάχιστο, τρία από την ομάδα
Α και ένα από την ομάδα Β.
Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που
πρέπει να δηλώσουν ένα μάθημα επιλογής ώστε να
προσφερθεί είναι τρεις (3).
Τα μαθήματα προσφέρονται στην Ελληνική Γλώσσα
με δυνατότητα διδασκαλίας και στην Αγγλική Γλώσσα.

προγράμματος ανέρχεται σε 14.300,00€ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ (€)

Υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών/ 1.430,00
τριων
Γραμματειακή Υποστήριξη

3.575,00

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού προ− 1.720,00
σωπικού

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές/
τριες κατ’ έτος.
Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3685/
2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Προμήθεια − συντήρηση Η/Υ, λογισμικού 3.575,00
και άλλου εξοπλισμού

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, άλλων Τμημάτων
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν.3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την κάλυψη των αναγκών του Π.Μ.Σ. θα χρησιμο−
ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι χώροι
των Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
της Πολυτεχνικής Σχολής, του ΑΠΘ.
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών μέσω
της οποίας υπάρχει σύνδεση με την Κεντρική Βιβλιο−
θήκη του Α.Π.Θ., και πρόσβαση σε μια ευρεία συλλογή
επιστημονικών και τεχνικών βιβλίων και περιοδικών
καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις
δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών, θα είναι δια−
θέσιμη για χρήση από το διδακτικό προσωπικό και τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του

Αναλώσιμα είδη

4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

14.300,00

Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από το ΕΤΑΑ, δίδα−
κτρα, από ερευνητικά προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά
ή διεθνή), εκπαιδευτικά−επιμορφωτικά και αναπτυξιακά
έργα, χορηγίες βιομηχανιών και επιχειρήσεων, καθώς
και πόρους προερχόμενους από εθνικούς ή διεθνείς
φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
F
Αριθμ. 32514
(5)
Ορισμός Αντικαταστάτη Προέδρου στο Τμήμα Μηχα−
νολόγων Μηχανικών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμός συνεδρίασης 2913/23−7−2015)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμό 30334/3−7−2015 πράξη του Πρύτανη
του ΑΠΘ σχετικά με τη χορήγηση άδειας τριών (3) ετών
χωρίς αποδοχές από 1−9−2015 στον Ελευθέριο Ιακώβου
καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
2. Την εκλογή του Ελευθέριου Ιακώβου ως Προέδρου
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του ΑΠΘ (ΦΕΚ 384/τ.ΥΟΔΔ/9−9−2013) για
τη διετία από 1−9−2013 έως 31−8−2015,
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3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 35 του
Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14−5−2015) «Επείγοντα μέτρα
για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζουμε:
Ως αντικαταστάτη Προέδρου στο Τμήμα Μηχανολό−
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τον
Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και μέλος της

Συγκλήτου του ΑΠΘ καθηγητή του Τμήματος Αγρονό−
μων και Τοπογράφων Μηχανικών Κωνσταντίνο−Βασί−
λειο Κατσάμπαλο του Ευαγγέλου, από 1−9−2015 έως τις
31−10−2015.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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