
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-
ματικής εξυπηρέτησης έτους 2018 και ρυθμίσεις 
απαλλαγών.

2 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιστορία της 
Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, 
Νόσος και Φυσική Επιλογή» μεταξύ του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχο-
λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3 Έγκριση Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τε-
χνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: «ΝΑΝΟΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ11/Γ/18233/9080 (1)
  Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-

ματικής εξυπηρέτησης έτους 2018 και ρυθμίσεις 

απαλλαγών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/

νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ-
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α΄/238/5-7.11.1970), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργεί-
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α΄/28/1-2-1989), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνω-
σης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες δι-

ατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/18/17-2-2011), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης 
φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές 
επενδύσεις και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ/Α΄/90/18-4-2013).

5. Τις διατάξεις του ν. 4427/2016 «περί Σύστασης Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
188/8-10-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 1815/1988 περί 
κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 250/
11-11-1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέ-
μπτο του ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης 
Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας 
στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλ-
λων διατάξεων (ΦΕΚ Α΄ 202/14-9-1995).

7. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ/Α΄/98/22-4-2005) «περί Κωδικοποίησης της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις διατάξεις του ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της 
Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετικά 
με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης 
EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την 
ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960 
σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν».

9. Τις αποφάσεις 148 και 149 της Διευρυμένης Μό-
νιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του 
EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 
την 1η Ιανουαρίου 2018 και σχετικά με τον καθορισμό 
του τόκου υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές 
τελών διαδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχί-
ζει από 1ης Ιανουαρίου 2018, αντίστοιχα.

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της 
Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για τον καθορισμό κοινού 
συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

11. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 
της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για καθορισμό μη-
χανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
των λειτουργιών δικτύου

12. Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30-5-97 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δι-
καιούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων 
(ΦΕΚ Β΄ 484/11-6-1997).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Τις διατάξεις του π.δ. 123/4-11-2016 «περί ανασύ-
στασης και μετονομασίας του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύστασης 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασίας Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄/208/
4-11-2016)

14. Τις διατάξεις του π.δ. 124/5-11-2016 «περί αποδο-
χής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/209/5-11-2016).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 125/5-11-2016 «περί διορι-
σμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (ΦΕΚ Α΄/210/5-11-2016).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 73/23-9-2015 «περί διορισμού 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/116/23-09-15).

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Y 29/8-10-2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168/9-10-2015)

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά 
τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών 
σε τριάντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 31,60) από
1-1-2018 έως 31-12-2018.

α) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
- Την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit 

Rate) η οποία ανέρχεται σε τριάντα ένα ευρώ και σαρά-
ντα επτά λεπτά (€ 31,47)

- Την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL 
η οποία ανέρχεται σε δεκατρία λεπτά του ευρώ (€ 0,13).

β) Τα τέλη διαδρομής επιβάλλονται σε κάθε αεροσκά-
φος που ίπταται εντός του ATHINAI FIR / UIR έναντι:

- των παρεχομένων από τη Χώρα υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών 
βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής 
κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία του 
συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την 
εθνική μονάδα εξυπηρέτησης,

- των παρεχομένων από τον Οργανισμό EUROCONTROL 
υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών δι-
αδρομής, που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα 
εξυπηρέτησης.

γ) Τα τέλη διαδρομής για συγκεκριμένη πτήση εντός 
της ζώνης χρέωσης τελών διαδρομής ισούνται με το γι-
νόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες εξυπηρέτησης 
για τη συγκεκριμένη πτήση.

δ) Η μονάδα εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή υπολο-
γίζεται με πολλαπλασιασμό συντελεστή απόστασης επί 
συντελεστή βάρους για κάθε αεροσκάφος

2. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος τερματικής εξυπη-
ρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
(ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε εκατόν σαράντα 
ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (€141,96) από 1-1-2018 

έως 31-3-2018 και σε εκατόν δέκα έξι ευρώ (€116,00) από 
1-4-2018 έως 31-12-2018.

α) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης επιβάλλονται σε 
κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται από τη ζώνη χρέ-
ωσης τερματικής περιοχής έναντι παρεχομένων από τη 
Χώρα τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

β) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένη 
πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισού-
νται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.

γ) Η μονάδα τερματικής εξυπηρέτησης ισούται με τον 
συντελεστή βάρους κάθε αεροσκάφους.

3. Καθορίζεται από 1-1-2018 τόκος υπερημερίας, με 
τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμε-
νες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, 
ετήσιου επιτοκίου 9,74%, όπως προβλέπεται στην υπ’α-
ριθμ. 149 Απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής 
(ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL (στοιχείο 
9 του σκεπτικού).

4. Ο υπολογισμός των τελών διαδρομής και τερματικής 
περιοχής, η τιμολόγηση και η είσπραξή τους γίνεται από 
τον Οργανισμό EUROCONTROL με βάση την Πολυμερή 
Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής του 1981, την 
από 1/1/2010 Διμερή Συμφωνία σχετική με τα Τέλη Τερ-
ματικής Περιοχής μεταξύ του EUROCONTROL και της 
Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και 
τους λοιπούς Όρους Εφαρμογής και Κανονισμούς του 
EUROCONTROL.

5. Από τα τέλη διαδρομής και τα τέλη τερματικής πε-
ριοχής απαλλάσσονται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος μέγι-
στου επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο 
μετρικών τόνων·

β) οι μεικτές πτήσεις VFR/IFR (εξ όψεως και με όργανα) 
στις ζώνες χρέωσης, στις οποίες οι πτήσεις εκτελούνται 
αποκλειστικά εξ όψεως και όπου δεν εισπράττεται τέλος 
για τις πτήσεις εξ όψεως·

γ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη με-
ταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύο-
ντος μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του, 
αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών· 
σε όλες τις περιπτώσεις, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει να 
τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό ή παρατήρη-
ση στο σχέδιο πτήσης.

δ) οι πτήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν εξουσι-
οδοτηθεί από τον ενδεδειγμένο αρμόδιο φορέα.

ε) στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται με ελληνικά 
στρατιωτικά αεροσκάφη ή στρατιωτικά αεροσκάφη άλ-
λων χωρών, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας·

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται απο-
κλειστικά για την κτήση πτυχίου, ή τη βαθμολόγηση 
πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκ-
μηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης· 
οι πτήσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά 
εντός του εναέριου χώρου του αντίστοιχου κράτους 
μέλους και να μην χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
επιβατών ή/και φορτίου, ούτε για τη μετακίνηση ή την 
αυτομεταφορά του αεροσκάφους·

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον 
έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αεροναυτιλιακό βοή-
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θημα εδάφους, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη με-
τακίνηση των σχετικών αεροσκαφών·

η) οι πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από 
τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη δι-
άρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 
προσγείωση·

θ) οι πτήσεις εξ όψεως (VFR).
6. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη-

γούμενη, κατά το μέρος που τα θέματά της ρυθμίζονται 
με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελληνικό, 9 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

      Αριθμ. 31406 (2)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιστορία της 
Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νό-
σος και Φυσική Επιλογή» μεταξύ του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχο-
λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  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 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 
43 και 85 παρ. 2α.

2. 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».

3. 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 θέμα- τα 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. 4521/18 

(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την πρυτανική απόφαση ίδρυσης με αριθμό 
20558/3-5-2017 (ΦΕΚ 1674/ τ. Β΄/16-5-2017) του Διιδρυ-
ματικού ΠΜΣ με τίτλο: «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολο-
γική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
25/19-12-2017).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορί-
ας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 6/24-01-2018).

8. Των αποφάσεων της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (61 και 67/55/12-3-2018).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης για τη συνδιοργάνωση του Διιδρυμα-
τικού ΠΜΣ με τίτλο: «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική 
Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή».

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

11. Τη με αριθμό 102623/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)».

12. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη».

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκη και Ιστορίας και Εθνολογίας 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο: «Ιστορία 
της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος 
και Φυσική Επιλογή», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑΠΘ και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής 
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Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, συνδιοργανώνουν και 
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επα-
νιδρυμένο το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική 
Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Ιατρικής του 
ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών είναι η μελέτη της εξέλιξης της 
ιατρικής και η ένταξή της σε ευρύτερο κοινωνικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστι-
κούς παράγοντες της υγείας και της νόσου σε ιστορικό 
πλαίσιο. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται πτυχές της βιολο-
γικής ανθρωπολογίας που συνδέονται με την ανασύν-
θεση της ιστορίας της γεωγραφίας και της εξέλιξης των 
νόσων μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης εξέλιξης, 
ενώ παράλληλα αναλύεται η επίδραση των ασθενειών 
στην ανθρώπινη ανάπτυξη, η αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στις ασθένειες και τις κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές 
καθώς και η προσαρμοστικότητα των πληθυσμών σε 
νέα περιβάλλοντα, ενώ μελετώνται ανθρώπινα σκελε-
τικά κατάλοιπα αρχαιολογικής κυρίως προέλευσης. Το 
πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο (2) 
επιμέρους ειδικεύσεις, που καταγράφονται ακολούθως 
στο άρθρο 3 του παρόντος.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προα-
γωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πα-
ραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριων με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με 
στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επι-
τυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Αν-
θρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή, στις εξής 
δύο (2) ειδικεύσεις:

Α) Ιστορία της Ιατρικής και
Β) Βιολογική Ανθρωπολογία

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Ιστορίας 
και Εθνολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής 
Φιλολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και άλλων συνα-
φών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν 
να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή 
άλλων Ανωτάτων Σχολών , μετά από απόφαση της ΕΔΕ..

2. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοι-
τητές των παραπάνω Τμημάτων, οι οποίοι θα έχουν πε-
ρατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν 
από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφί-
ου 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 τέσσερα 
(4) 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 120 ECTS.

Στο 1ο εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα υποχρεωτικά 
μαθήματα. Στο 2ο εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) 
υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές κα-
λούνται να επιλέξουν εξειδίκευση, είτε στην Ιστορία της 
Ιατρικής, είτε στη Βιολογική Ανθρωπολογία και διδάσκο-
νται τα τέσσερα (4) αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα. 
Στο 4ο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/ήτρια παρακολουθεί 4 Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Μεθοδολογία στην Ιστορία της Ιατρικής – Ιατρική 
ιστοριογραφία ΙΜΙΑ001 Υ 7,5

2 Εισαγωγή στην αρχαία ιατρική ΙΜΙΑ002 Υ 7,5
3 Βιολογική ανθρωπολογία: μεθοδολογία ΙΜΙΑ003 Υ 7,5
4 Ανατομία - Οστεολογία ΙΜΙΑ004 Υ 7,5

Σύνολο ECTS 1ου εξαμήνου 30
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2ο Εξάμηνο
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/ήτρια παρακολουθεί  4 Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Ιστορική νοσολογία και επιδημιολογία ΙΜΙΒ001 Υ 7,5
2 Διαχείριση πόνου στην ιστορία ΙΜΙΒ002 Υ 7,5
3 Παλαιοπαθολογία: τεχνικές και πρακτική ΙΜΙΒ003 Υ 7,5

4 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις 
κοινωνικές επιστήμες ΙΜΙΒ004 Υ 7,5

Σύνολο ECTS 2ου εξαμήνου 30

3ο Εξάμηνο
Α. Ειδίκευση Ιστορία της Ιατρικής
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/ήτρια παρακολουθεί 4 Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Κειμενική μελέτη ελληνικής ιατρικής από την 
αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο ΙΜΙΓ005 Υ 7,5

2 Νεότερη ιστορία ιατρικής με έμφαση στον 
ελληνικό χώρο ΙΜΙΓ006 Υ 7,5

3 Ειδικά θέματα στην ιστορία της ιατρικής ΙΜΙΓ007 Υ 7,5
4 Ιστορία Δημόσιας Υγείας ΙΜΙΓ008 Υ 7,5

Σύνολο ECTS 3ου εξαμήνου 30

Β. Ειδίκευση Βιολογική Ανθρωπολογία
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/ήτρια παρακολουθεί 4 Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Παλαιογενετική ΙΜΙΓ001 Υ 7,5
2 Ταφονομία και ταφική αρχαιολογία ΙΜΙΓ002 Υ 7,5
3 Εξέλιξη του ανθρώπου ΙΜΙΓ003 Υ 7,5

4 Ειδικά θέματα παλαιοδιατροφής, 
παλαιοπαθολογίας και παλαιοδημογραφίας ΙΜΙΓ004 Υ 7,5

Σύνολο ECTS 3ου εξαμήνου 30

4οΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ Πα-
νεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί επι-
στήμονες για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία 
δύναται να γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτη- τές/τριες ετησίως, είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες ανά ειδίκευση.

Ο τρόπος επιλογής των 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 των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες 
(επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημε-
δαπή 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. θα χρησιμοποιηθούν:
Α. Αίθουσες: Θα χρησιμοποιηθούν αίθουσες διδασκα-

λίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ καθώς και του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ.

Β. Βιβλιοθήκη: Η Κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ βρί-
σκεται στην Πανεπιστημιούπολη. Το επιστημονικό ανα-
γνωστήριο είναι ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-
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20.00, ενώ υπάρχει άριστα οργανωμένο σύστημα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές με την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Άρθρο 11
Το συνολικό κόστος του προγράμματος, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 € 

για το έτος 2018 και 96.000,00 € ανά έτος και για τα επόμενα τέσσερα έτη (2019 έως 2022) και αναλύεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν.4485/2017 σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός 
2018 (σε €)

Προϋπολογισμός 2019 
έως 2022 (σε €)

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00 4.000,00
Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 6.000,00
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 2.600,00 5.200,00
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 4.000,00 8.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 10.000,00 20.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 6.000,00 12.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 4.000,00 8.000,00
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου.

2.000,00 4.000,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 14.400,00 28.800,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 48.000,00 96.000,00

Το ανωτέρω ετήσιο κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης ποσού 2.400,00€/ανά φοιτητή/ήτρια 
για ένα κύκλο σπουδών [4 ακαδημαϊκά εξάμηνα]

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, ολοκληρώνουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση [Πρυτανική απόφαση με αριθμό 20558/3-5-2017 (ΦΕΚ 1674/τ.Β΄/
16-5-2017)] και τις ισχύουσες διατάξεις κατά τη δημοσίευση του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).Όσα θέματα δεν ρυθμίζο-
νται 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, 27 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. οικ. 2000 (3)
Έγκριση Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τε-
χνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. 
και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: «ΝΑ-
ΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
(Συνεδρίαση 24η/3-8-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (δεύτερος και τρίτος κύκλος 

σπουδών) των άρθρων 30-37 και του άρθρου 85 (τε-
λικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου ΣΤ΄) του 
ν.4485/2017 (Α΄114): Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις,

β) το άρθρου 19 παράγραφος 8 του ν.4521/2018 (Α΄38): 
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις,

γ) την αριθμ. 216772/Ζ1’/2017 (ΦΕΚ 434 Β’) απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,
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δ) την αριθ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/07 (Β΄1466) υπουρ-
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»,

ε) την αριθ. 327/15 (Β΄302): Τροποποίηση της αριθ. 
πρωτ. 19888/Ε5/12 (Β΄876) υπουργικής απόφασης: 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου - MSc in Oil and Gas Technology», όπως 
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. 46113/Ε5/13 
(Β΄897) υπουργική απόφαση,

στ) τις διατάξεις του π.δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονο-
μασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο 
το Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και το 
Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου σε 
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

2. Την αριθ. 17η/27.3.2018 (θέμα 2ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαί-
ου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Την αριθ. 3η/27.3.2018 (θέμα 2ο) πράξη της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Τ.Ε.Ι. 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αρ.32 παρα.5 του 
ν.4485/2017).

4. Την αριθ.24/3-8-2018 (θέμα 8ο) πράξη της Συγκλή-
του του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

5. Την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης από την Αρχή Διασφάλισης 
Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

6. Την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Αρχή Διασφά-
λισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

7. Την αριθ. 210840/Z1/17 (ΥΟΟΔ647) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων για τη εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυ-
τάνεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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

Την έγκριση επανίδρυσης της λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο: «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑ», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα 
με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυ-
σικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» σύμφωνα τις δια-
τάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.A’), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Νανοτεχνο-
λογία με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές αυτής. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση 
και παραγωγή γνώσης στο υπόψη αντικείμενο με τη χρή-
ση προηγμένου εξοπλισμού υπερύψηλης τεχνολογίας 
καθώς και η εφαρμογή της ούτως παραχθείσας γνώσεις 
στην επιχειρηματική και παραγωγική διαδικασία. Στόχοι 
του ΠΜΣ είναι: α) να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι 
φοιτητές του τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που 
είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και να 
ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα της φύσης σε νανο-
κλίμακα και β) να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστη-
μονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί 
να εισάγουν την Νανοτεχνολγία στη βιομηχανική παρα-
γωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ 
ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μο-
νάδων (ECTS), στη «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ». Ο αντίστοιχος 
αγγλικός τίτλος είναι “MPhil in Nanotechnology”.

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ 
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής καθώς και πτυχι-
ούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ εί-
ναι δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των 
οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία 
μαθημάτων, το δεύτερο εξάμηνο στον προσδιορισμό 
των βιομηχανικών εφαρμογών της έρευνας και τα υπό-
λοιπα δύο εξάμηνα στην έρευνα και τη συγγραφή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:

α) στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των με-
ταπτυχιακών μαθημάτων,

β) σε συνεχή παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους 
έρευνας, και

γ) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας και τη δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής 
επιτροπής.
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Για την απόκτηση ΜΔΕ-ΕΧ απαιτούνται εκατόν είκοσι 
(120) πιστωτικές μονάδες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας έχει 
ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Νανοτεχνολογία/ Νανοϋλικά 10
2 Οργανολογία 10
3 Ερευνητική Μεθοδολογία 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Βιομηχανικές Εφαρμογές 30

Γ΄ και Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΑ
α/α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 90

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα η 
διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην αγγλική.

Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί-
ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατά έτος. 
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί 
και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρ.34, παρ.8 του ν.4485/2017.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν: α) μέλη ΔΕΠ και Επιστημονικοί 
Συνεργάτες του οικείου Τμήματος και β) μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του οικείου ή άλλων ΑΕΙ σε ποσοστό 40%.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος με την υπάρχουσα υποδομή η οποία περιλαμβάνει 
χώρους διδασκαλίας και εργαστήρια, κατάλληλα εξο-
πλισμένα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και υψηλής 
τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 12
Αναλυτικός Προϋπολογισμός Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 
τ.Α΄) το 70% των εσόδων κατανέμεται για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος, τα οποία 
υπολογίζονται συνολικά σε 30.000 ευρώ και αναλύονται 
σε κατηγορίες δαπανών (ανά έτος) ως εξής:
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ € %
1 Διοικητική και Τεχνική 

Υποστήριξη
5.000 20

2 Δαπάνες Μετακίνησης 5.000 20
3 Ανανέωση - Συντήρηση 

Εξοπλισμού
5.000 20

4 Αναλώσιμα 5.000 20
5 Λοιπά έξοδα 5.000 20

ΣΥΝΟΛΟ 25.000 100

Άρθρο 13
Πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.

Το ΠΜΣ είναι δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης, και οι δι-
δάσκοντες σε αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουρ-
γίας του θα καλυφθεί από μέρος των εσόδων (30%) των 
αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ του Ιδρύματος, καθώς 
και από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδεί-
ας Έρευνας και Θρησκευμάτων, χορηγίες, ερευνητικά 
προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, και 
μέρος των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ ΑΜΘ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 9 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ  

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