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Αρ. Φύλλου 604
15 Απριλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατη−
γορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ....
1
Αντικατάσταση της αριθμ. B7/55/6−7−1998 (ΦΕΚ 739/
τ. Β΄/17−7−1998) υπουργικής απόφασης, όπως έχει
τροποποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφά−
σεις, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολο−
γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναμόρφω−
ση του προγράμματος. ............................................................. 2
Αντικατάσταση της αριθμ. 42621/Β7/3−7−2008 (ΦΕΚ
1365/τ. Β΄/14−7−2008) υπουργικής απόφασης που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχο−
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης. ......................................................................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19817
(1)
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγο−
ρία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου
20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012 τ. Α΄), των
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.
Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.
21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014 τ. Α΄) και του άρθρου 55,
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014 τ. Α΄).
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ−
νεδρ. 2884/3−4−2014, για την διαδικασία ένταξης διοικη−
τικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού

διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
4. Την από 20−11−2014 αίτηση ένταξης στην κατηγορία
Ε.ΔΙ.Π. της Σούζαν Βεργκίζι − Νικολακάκη, που υπηρετεί
στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με
γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύει το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Ιδρύματος.
5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επι−
τροπής για την ένταξη του υπηρετούντος με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην κατηγορία
Ε.ΔΙ.Π. αριθμ. 942/18−12−2014 (Συνεδρ. Κοσμητείας αριθμ.
19/2−12−2014).
6. Την από 8−1−2015 Εισήγηση της Τριμελούς Εισηγη−
τικής Επιτροπής.
7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επι−
στημών Υγείας αριθμ. 20/3−2−2015 για την ένταξη στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σούζαν Βεργκίζι − Νικολακάκη,
που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνω−
στικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος (έγγραφο της
Κοσμητείας αριθμ. 1429/20−2−2015).
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Σούζαν Βεργκίζι − Νικολακάκη του
Μιουνουτέγγιλ − Όομεν, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό
αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θερα−
πεύει του Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Ιδρύματος στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτι−
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68
παρ. 3, περ. 5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά το
χρόνο της ένταξής της και μέχρι την έκδοση του κατά
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011
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Προεδρικού Διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική
κατάσταση και την κατανομή της στο Τμήμα Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
F
Αριθ. 18653
(2)
Αντικατάσταση της αριθμ. B7/55/6−7−1998 (ΦΕΚ 739/ τ. Β΄/
17−7−1998) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφάσεις, που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο−
ντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι−
κού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης. Αναμόρφωση του προγράμματος.
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 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 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, διασφά−
λιση 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
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄).
3. 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΄).
4. 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.
5. Την αριθμ. B7/55/6−7−1998 (ΦΕΚ 739/17−7−1998 τ. Β΄)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσι−
κού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης», η οποία τροποποιήθηκε με τις υπουρ−
γικές αποφάσεις αριθμ. B7/319/11−10−2000 (ΦΕΚ 1337/6−
11−2000 τ. Β΄), B7/593/5−1−2001 (ΦΕΚ 60/25−1−2001 τ. Β΄),
11001/B7/23−4−2003 (ΦΕΚ 619/20−5−2003 τ. Β΄), 119459/B7/
8.2.2005 (ΦΕΚ 204/17−2−2005 τ. Β΄) και 58234/B7/13−7−2009
(ΦΕΚ 1472/21−7−2009 τ. Β΄).
6. Το αριθμ. 22858/Ζ1/11−2−2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Δασολογί−
ας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (συνεδριάσεις
αριθμ. 7/11−4−2014 και 7/6−2−2015).

8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις αριθμ. 156/9−5−2014 και
167/19−2−2015).
9. Το αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι−
κή αξιολόγηση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την αριθμ. B7/55/6−7−1998 (ΦΕΚ 739/
17−7−1998 τ. Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο−
ντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 ανα−
μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονι−
κής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
στον κλάδο της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλ−
λοντος. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος αναλύεται ως εξής:
α) Η προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντι−
κείμενο κάθε μιας από τις εξειδικεύσεις.
β) Η ενίσχυση της δασολογικής έρευνας στη χώρα
μας που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας
όσο και στη στήριξη του έργου των Δασολόγων− Περι−
βαλλοντολόγων και άλλων επιστημόνων που δραστηρι−
οποιούνται στη δασολογία και στο φυσικό περιβάλλον.
Τα παραπάνω θα έχουν άμεση επίδραση στη βελτίωση
της ποιότητας των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών,
στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, στην καλύ−
τερη αξιοποίηση της υπαίθρου και στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ειδικούς
επιστήμονες (π.χ. στελέχωση του δημοσίου και ιδιωτι−
κού τομέα, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Διεθνών
Οργανισμών κ.λπ.).
δ) Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα προέρ−
χονται από άλλες χώρες.
ε) Το Π.Μ.Σ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές βασικές επι−
στημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και με−
θόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες
για τη δημιουργία νέας και βαθιάς γνώσης με άμεσες
δυνατότητες εφαρμογής στην πράξη και στη μετάδοση
των γνώσεων αυτών στις επερχόμενες γενεές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7063

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Δα−
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και άλλων Τμημά−
των συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην Επιστήμη της Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος στις εξής πέντε (5) κατευθύνσεις:
α) Δασική Παραγωγή – Προστασία Δασών – Φυσικό
Περιβάλλον.
β) Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυ−
κέων Υδάτων.
γ) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων.
δ) Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα.
ε) Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Προγράμματα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθη−
μάτων, που αντιστοιχούν σε 60 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Διδακτικές Μονάδες (ECTS) και εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. η οποία αντιστοιχεί σε 30 (ECTS).
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται από τα ακόλουθα μαθήματα, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε), ανά
κατεύθυνση, ως εξής:
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κωδικός

Ώρες
Διδασκαλίας

Μάθημα

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0101Υ

3

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

6

0102Υ

3

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

6

0114Υ
ή
0115Υ

3

Υλωρική
ή
Ορεινά Εδάφη, διαχείριση, προστασία, βελτίωση και αποκατά−
σταση των λειτουργιών τους

6

0103Ε

3

Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα

6

0104Ε

3

Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων

6

0105Ε

3

Αστικό και Περιαστικό Πράσινο

6

0106E

3

Δασική Οικολογία

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

6

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0107Υ

3

Εφαρμοσμένη Δασοκομική και Αναδασώσεις

6

0108Υ

3

Συστηματική και Ταξινόμηση Σπερματοφύτων

6

0109Υ

3

Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή Γονιδιωμα−
τικής στη Βελτίωση, Ειδικά Θέματα Βελτίωσης

6

0110Ε

3

Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου

6

0111Ε

3

Γένεση και Ταξινόμηση Εδαφών

6

0112Ε

3

Μοντέλα Πρόγνωσης Συμπεριφοράς Δασικών Πυρκαγιών

6

0113Ε

3

Ειδικά Μαθήματα Γεωβοτανικής

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σημείωση: Από τα 8 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει τα 4 με συνολικά 24 ECTS.
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Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ – ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Κωδικός

Ώρες
Διδασκαλίας

Μάθημα

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0201Υ

3

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

6

0202Υ

3

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

6

0203Υ

3

Διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων

6

0204Ε

3

Οικολογία και διαχείριση σπάνιων ειδών άγριας πανίδας

6

0205Ε

3

Σχέση ρύπανσης των εσωτερικών υδάτων με υδρόβιους οργα−
νισμούς

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0209Υ

3

Ανάλυση της αυξητικής και πληθυσμιακής δυναμικής του λιβαδικού
οικοσυστήματος και τοπίου

6

0210Υ

3

Ανάλυση σχέσεων ενδιαιτήματος άγριας πανίδας

6

0211Υ

3

Διαχείριση βιολογικών πόρων εσωτερικών υδάτων

6

0206Ε

3

Φυσιολογία Λιβαδικών Φυτών υπό Στρεσσογόνο Αβιοτικό Περι−
βάλλον

6

0207Ε

3

Αγροδασολιβαδοπονία και περιβάλλον

6

0208Ε

3

Ανόρθωση λιβαδικών οικοσυστημάτων

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σημείωση: Από τα 5 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει τα 4 με συνολικό 24 ECTS.
Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κωδικός

Ώρες
Διδασκαλίας

Μάθημα

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0301Υ

3

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

6

0302Υ

3

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

6

0303Υ

3

Πληροφοριακά Συστήματα και Περιβάλλον

6

0304Ε

3

Ανάλυση Παλινδρόμησης

6

0305Ε

3

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0306Υ

3

Οικονομική Αξιολόγηση Δασικών Επενδύσεων και Περιβαλλοντικών
Αγαθών

6

0307Υ

3

Περιβαλλοντική Πολιτική & Βιώσιμη Ανάπτυξη

6

0308Υ

3

Προσαρμοστική Διαχείριση των Δασικών Οικοσυστημάτων

6

0309Ε

3

Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

6

0310Ε

3

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

6

0311Ε

3

Ερμηνεία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Διδακτική

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σημείωση: Από τα 5 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει τα 4 με συνολικά 24 ECTS.
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Δ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδικός

Ώρες
Διδασκαλίας

Μάθημα

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0401Υ

3

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

6

0402Υ

3

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

6

0403Υ

3

Στοχαστική Υδρολογία

6

0404Ε

3

Αρχές και Μέθοδοι Δασοτεχνικής Διευθέτησης

6

0405Ε

3

Δομικά Υλικά και Διαστασιολόγηση Δασικών Κατασκευών

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0406Υ

3

Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματογράφησης

6

0407Υ

3

Δίκτυα Διάνοιξης και Μεταφορών, Δασική Οδοποιία

6

0408Υ

3

Κίνηση Φερτών Υλικών (Δημιουργία, μεταφορά, απόθεση)

6

0409Ε

3

Εδαφομηχανικές Εφαρμογές και Μηχανήματα

6

0410Ε

3

Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στις Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων

6

0411Ε

3

Δασοτεχνικά, Υδρονομικά Έργα και Περιβάλλον

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σημείωση: Από τα 5 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει τα 4 με συνολικά 24 ECTS.
Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Κωδικός

Ώρες
Διδασκαλίας

Μάθημα

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0501Υ

3

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

6

0502Υ

3

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

6

0503Υ

3

Μέθοδοι Έρευνας Συστημάτων Συγκομιδής Ξύλου

6

0504Ε

3

Μικροτεχνικές Μέθοδοι στην Έρευνα της Δομής του Ξύλου

6

0505Ε

3

Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου – Τεχνολογία Παραγωγής, Ιδιότητες,
Χρήσεις

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Σχέσεις Δομής με τις Ιδιότητες και τις Χρήσεις του Ξύλου

6

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
0506Υ

3

0507Υ

3

Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία Ξύλου

6

0508Υ

3

Τεχνολογία Κατασκευής Επίπλων

6

0509Ε

3

Ο Παράγων Άνθρωπος σε Αρμονία με το Εργασιακό Περιβάλλον
στη Δασοπονία και Ξυλοπονία

6

0510Ε

3

Ποιοτικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Προϊόντων Ξύλου

6

0511Ε

3

Επιδράσεις στο περιβάλλον από τη συγκομιδή και αξιοποίηση
του ξύλου

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σημείωση: Από τα 5 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει τα 4 με συνολικά 24 ECTS.
Για τα τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής(Ε) για κάθε κατεύθυνση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τους και από
άλλη κατεύθυνση από τη δηλωθείσα ή και από άλλο ΠΜΣ, άλλου Τμήματος του Α.Π.Θ. μετά από συνεννόηση με
τον επιβλέποντα.
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών
ορίζεται σε τριάντα πέντε (35), κατ’ ανώτατο όριο για
τις πέντε (5) κατευθύνσεις ανά ακαδημαϊκό έτος. Η κα−
τανομή των εισακτέων ανά κατεύθυνση είναι η εξής:
α) Δασική Παραγωγή – Προστασία Δασών – Φυσικό
Περιβάλλον: Δέκα (10)
β) Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυ−
κέων Υδάτων: Έξη (6)
γ) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων: Έντεκα (11)
δ) Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα: Τέσσερις (4)
ε) Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων:
Τέσσερις (4)
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν κα−
θηγητές και λέκτορες του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ−
χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος τόσο στα κτίρια του κεντρι−
κού campus του Α.Π.Θ. όσο και στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος στην περιοχή του Φοίνικα Θεσσαλονίκης (Αί−
θουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια, Όργανα, Εξοπλισμός,
κ.λπ.). Επίσης θα χρησιμοποιηθούν για πρακτικές ασκή−
σεις τα δύο (2) Πανεπιστημιακά Δάση του Τμήματος στο
Περτούλι Ν. Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Ν. Χαλκιδικής.
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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ανέρχεται σε € 50.000 και, αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ (€)
Κάλυψη ειδικών βιβλιογραφικών αναγκών
10.000€
Ανθρώπινο Δυναμικό
20.000€
Προμήθεια − συντήρηση Η/Υ, λογισμικού και 10.000 €
άλλου εξοπλισμού
Αναλώσιμα είδη
10.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
50.000 €
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον τακτι−
κό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως:
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, κοινοτικά και
ερευνητικά προγράμματα. Επιπρόσθετοι πόροι του Π.Μ.Σ.
μπορεί να προέρχονται από τη διοργάνωση διεθνών θερι−
νών σχολείων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών
εκδόσεων και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ μεταπτυχιακοί φοιτητές μέ−
χρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα ολοκληρώσουν

τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προη−
γούμενης υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
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, 23 Μαρτίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
F
Αριθμ. 19251
(3)
Αντικατάσταση της αριθμ. 42621/Β7/3−7−2008 (ΦΕΚ 1365/
τ. Β΄/14−7−2008) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37,
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24 Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. Β7/73/17−3−1994 (ΦΕΚ 247/Β΄/7−4−1994) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.», όπως τροποποιήθη−
κε με τις αριθμ. Β7/315/17−7−2000 (ΦΕΚ 954/Β΄/ 31−7−2000)
και 30218/Β7/2−5−2006 (ΦΕΚ 592/Β΄/11−5−2006) υπουργικές
αποφάσεις και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 42621/Β7/3−
7−2008 (ΦΕΚ 1365/Β΄/14−7−2008) υπουργική απόφαση.
6. Το έγγραφο με αριθμό 22858/Ζ1/11−2−2015 του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Θεολογίας της Θε−
ολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης (συνεδριάσεις αριθμ. 226/18−4−2013 και 5/22−1−2015).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις αριθμ. 150/24−7−2013,
155/3.4.2014 και 167/19−2−2015).
9. Το αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ σύμφω−
να με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολό−
γηση του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ.
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την αριθμ. 42621/Β7/3−7−2008 (ΦΕΚ
1365/τ. Β΄/14−7−2008) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, αναμορφωμένο το Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με την προ−
σθήκη του τίτλου: «Θεολογία και Πολιτισμός», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄), όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
1. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας αποσκοπεί στο
να πραγματοποιεί έρευνα και να προσφέρει υψηλού επι−
πέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Θεολο−
γίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού.
2. Πιο συγκεκριμένα σκοπός του προγράμματος είναι η
προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην
επιστήμη της Θεολογίας και τις εφαρμογές της στην εκπαί−
δευση, την εκκλησία και την ευρύτερη κοινωνία, με ιδιαίτερη
έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία, όπως περιγράφεται στις
ειδικότερες επιστημονικές περιοχές του Τμήματος:
α) Η ειδική σπουδή, καλλιέργεια και προαγωγή της επι−
στήμης της Θεο¬λογίας και η διεπιστημονική μελέτη της
θρησκείας και του πολιτισμού. β) Η αρτιότερη συγκρότη−
ση νέων επιστημόνων. γ) Η στελέχωση της Εκ¬παίδευσης
και της Εκκλησίας με μέλη − κατόχους υψηλής Θεολογι−
κής Παιδείας. δ) Η διερεύνηση και σπουδή των ζητημάτων
που σχετίζονται με την ιστορική και πολιτιστική διάσταση
του νεοελληνικού βίου, τη ζωή και τα προβλήματα του
σημερινού ανθρώπου, και το ρόλο της Ορθοδοξίας και
της θρησκείας γενικότερα στο σύγχρονο κόσμο.
3. Ειδικός του στόχος είναι να προετοιμάσει, πρώτο, τους
μελλοντικούς θεολόγους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώ−
σουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεύτερο, θεολογικά
καταρτισμένους κληρικούς που θα στελεχώσουν την Εκκλη−
σία, τρίτο, στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλη−
σιαστικούς οργανισμούς και τέταρτο, τους μελλοντικούς
επιστήμονες που θα ασχολούνται με τη μελέτη αφενός της
χριστιανικής θεολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθόδο−
ξη Θεολογία και παράδοση και τον οικουμενικό της ρόλο,
και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού.
4. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας
είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης στις εξής επιστημονικές κατευθύνσεις με
τις ειδικεύσεις τους:
I. Βιβλικών Σπουδών− Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας:
Η κατεύθυνση στοχεύει στην ανάπτυξη των βιβλικών
σπουδών και της ερμηνευτικής θεολογίας, και στη με−
λέτη της βιβλικής και πατερικής Γλώσσας.
II. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης: Η
κατεύθυνση στοχεύει στη μελέτη της Εκκλησιαστικής
Ιστορίας και της Χριστιανικής γραμματείας (Ελληνικής,
Λατινικής και Ανατολικών Εκκλησιών), της Ιστορίας και
Γραμματείας των Σλαβικών Εκκλησιών, καθώς και της
χριστιανικής αρχαιολογίας και Βυζαντινής, μεταβυζα−
ντινής και σύγχρονης εκκλησιαστικής τέχνης.
III. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενι−
κής Θεολογίας. Η κατεύθυνση στοχεύει στη μελέτη του
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δόγματος σε συνδυασμό με τη μελέτη των φιλοσοφικών
προϋποθέσεών του, των σχέσεων θεολογίας και πολιτισμού,
καθώς και του οικουμενικού διαλόγου των εκκλησιών και του
ρόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας σε αυτόν.
IV. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας:
Η κατεύθυνση στοχεύει: (α) στη μελέτη των κοινωνικών
προβλημάτων και του σύγχρονου πολιτισμού, των μορ−
φών της σύγχρονης θρησκευτικότητας και γενικότερα της
Θρησκείας, (β) στη μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται
με την ηθική, και ιδιαίτερα με τη χριστιανική ηθική και την
κοινωνική και ποιμαντική διάστασή τους (γ) στη μελέτη
των αρχών και των προϋποθέσεων άσκησης του Ποιμα−
ντικού έργου. Ακόμη, (δ) στοχεύει στη μελέτη και έρευνα
των θρησκευμάτων της Ελληνορωμαϊκής περιόδου, των
ανατολικών θρησκειών και του Ισλάμ, στη διαχρονική με−
λέτη της Θρησκείας από κοινωνιολογική, ιστορική και γε−
νικότερα επιστημονική άποψη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στη μελέτη του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, καθώς
και στην ψηφιακή επεξεργασία και ανάδειξη αντικειμένων,
κειμένων και δεδομένων, κειμηλίων κ.λπ. που άπτονται
θεολογικών και λοιπών δεδομένων έρευνας του Τμήματος.
V. Πρακτικής θεολογίας: Η κατεύθυνση στοχεύει στην
κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών: (α) Στο πεδίο της
Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης σε ερευνητικές και
διδακτικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με τη χρήση
ΤΠΕ και, παράλληλα, στις δυνατότητες αξιοποίησής τους
από υποψηφίους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στο χώρο
του σχολείου (β) Στο ερευνητικό πεδίο του Κατηχητικού
και γενικότερα του Χριστιανοπαιδαγωγικού έργου της Εκ−
κλησίας. Ακόμη στοχεύει στη μελέτη και έρευνα (α) της
ιστορίας και της θεολογίας της Λατρείας, (β) της διαχρο−
νικότητας της Ομιλητικής παραγωγής και διεισδυτικότητας
του μηνύματος του Ευαγγελίου στη σύγχρονη κοινωνία, και
(γ) της νομοκανονικής παράδοσης της Ανατολής και των
σχέσεων θρησκείας και κράτους, καθώς και στη συγκριτική
προσέγγιση του δικαίου των θρησκευτικών κοινοτήτων.
Οι κατευθύνσεις αυτές με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις
τους έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών
και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπου−
δές διδακτορικού επιπέδου και για ερευνητική δραστηρι−
ότητα στις περιγραφόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. απο−
νέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις
εξής επιστημονικές κατευθύνσεις με τις αντίστοιχες
ειδικεύσεις:
Α. Βιβλικών Σπουδών με τις ειδικεύσεις:
1. Παλαιάς Διαθήκης
2. Καινής Διαθήκης
3. Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας
Β. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
με τις ειδικεύσεις:
1. Εκκλησιαστικής Ιστορίας
2. Χριστιανικής Γραμματείας
3. Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης
4. Σλαβικών Εκκλησιών
Γ. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμε−
νικής Θεολογίας με τις ειδικεύσεις:
1. Δογματικής
2. Ιστορίας της Φιλοσοφίας
3. Οικουμενικής Θεολογίας
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Άρθρο 4
Δ. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας
Κατηγορίες πτυχιούχων
με τις ειδικεύσεις:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θεο−
1. Ηθικής και Ποιμαντικής
λογικών Σχολών, Τμημάτων ανθρωπιστικών, κοινωνικών,
2. Κοινωνιολογίας
θετικών και τεχνολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της
3. Σπουδής της Θρησκείας
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
4. Πληροφορικής θεολογικών δεδομένων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και Τμημά−
Ε. Πρακτικής θεολογίας με τις ειδικεύσεις:
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
1. Παιδαγωγικής
Άρθρο 5
2. Λειτουργικής
Χρονική διάρκεια
3. Ομιλητικής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορί−
4. Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε εννέα (9)
εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα {σύνολο ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, δηλαδή τρία μαθήματα
στο Α΄ εξάμηνο {τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, τρία στο Β' εξάμηνο {τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
(ECTS)} και τρία μαθήματα στο Γ' εξάμηνο {(τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, και να εκπονήσει μεταπτυ−
χιακή διπλωματική εργασία κατά το Δ' εξάμηνο, το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) {σύνολο εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}.
2. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3) εξαμηνιαία
κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (30 ECTS), τρία (3) μαθήματα είτε από την ειδίκευση, στην
περίπτωση που προσφέρονται περισσότερα των τριών, είτε από την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, στην
οποία ανήκει η συγκεκριμένη ειδίκευση (30 ECTS), και το ανώτερο τρία (3) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα
επιλογής ή υποχρεωτικά από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή άλλων ομο−
ταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (30 ECTS). Για την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύουν
τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.
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Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του ιδρύματος ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η βασική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, Νησίδα Η/Υ και
εξειδικευμένη ηλεκτρονική υποστήριξη) του Τμήματος Θεολογίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επι−
φύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 196 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες σε ετήσια βάση ανέρχεται στο ποσό
των 18.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Ποσό (€)

α) Κάλυψη ειδικών βιβλιογραφικών αναγκών

1.000 €

β) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις

1.500 €

γ) Έξοδα μετακινήσεων

1.500 €

δ) Αναλώσιμα είδη

6.000 €

ε) Προμήθεια και συντήρηση Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ και άλλου εξοπλισμού

5.000 €

στ) Άλλες δαπάνες

3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

18.000 €

Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο από άλλες πηγές
όπως δωρεές, χορηγίες φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώπων, ερευνητικά
προγράμματα, κ.ά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα ολοκληρώσουν
τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
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, 23 Μαρτίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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