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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30916 (1)
Ίδρυση του κοινού Διιδρυματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιολογι-

κή Γεωργία (Organic Farming)» του Τμήματος Γε-

ωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Agrarian and 

Technological Institute του «Peoples’ Friendship 

University of Russia (RUDN)» (Ρωσία).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(αριθμ. συνεδρίασης 2959/16 και 17.5.2018)

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. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 41931/Ζ1/
12.3.2017 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19.3.2017): «Ρύθμιση θεμάτων 
ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητι-
κών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (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 θέ- ματα 
μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την με αριθμό 17746/28.1.2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 17508/23.1.2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 787/3.5.2018).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμή-
ματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης με το Agrarian and Technological 
Institute το «Peoples’ Friendship University of Russia 
(RUDN)» (Ρωσία) για τη συνδιοργάνωση του κοινού 
Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

19 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4088

50749



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50750 Τεύχος Β’ 4088/19.09.2018

9. Την θετική εισήγηση με αριθμό 22678/15.5.2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

10. Την με αριθμό 110468/Ζ1/2.7.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

11. Το γεγονός ότι  το «Peoples’ Friendship University 
of Russia (RUDN)» (Ρωσία) έχει αναγνωριστεί από το ΔΟ-
ΑΤΑΠ ως ομοταγές ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του αγγλόφωνου κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με το Agrarian and Technological Institute 
του «Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN)» με 
τίτλο: «Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)» ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και το Agrarian and Technological 
Institute του «Peoples’ Friendship University of Russia 
(RUDN)», συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 το Αγγλόφωνο κοινό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιολογική Γεωργία 
(Organic Farming)» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον 
άφορα στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα 
στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το συντονισμό της λει-
τουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει το Τμήμα Γεωπονίας 
(επισπεύδον) του ΑΠΘ, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο:
α) Τη διεξαγωγή του κοινού μεταπτυχιακού προγράμ-

ματος στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Μόσχας, 
μέσω της παράλληλης λειτουργίας Τμημάτων στις πα-
ραπάνω πόλεις.

β) Την υποστήριξη της λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.

γ) Την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με ακαδημα-
ϊκούς φορείς του Εξωτερικού και Ενώσεις Φορέων του 
τομέα των γεωτεχνικών επιστημών, στο πλαίσιο του με-
ταπτυχιακού προγράμματος.

δ) Την απόκτηση από τους συμμετέχοντες μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές, σύγχρονων δεξιοτήτων στις μεθόδους 
της βιολογικής παραγωγής.

ε) Την άμεση και διαρκή διασύνδεση του μεταπτυχι-
ακού προγράμματος, με τις ανάγκες φορέων και παρα-
γωγών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βιο-
λογικών προϊόντων.

Σκοπός του κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δε-
ξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφω-
να με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις της 
σύγχρονης αγροτικής παραγωγής. Μία διεπιστημονική 
προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στη 
βιολογική αγροτική παραγωγή, η οποία διασφαλίζεται 
από τον συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, με την επιτυχή ολο-
κλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από τα δύο συ-
νεργαζόμενα Πανεπιστήμια (joint degree) στη «Βιολογική 
Γεωργία- Msc (Master in Science) in Organic Farming».

Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική, αγγλική και 
ρωσική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και θα χορηγείται από το 
ΑΠΘ και το «Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες εισακτέων

Στο κοινό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, απόφοιτοι Γεωπονικών 
Σχολών (συγκεκριμένα Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος) και άλλων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύ-
τερο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονίας.

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων 
ΤΕΙ, με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν 
είκοσι (120). Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συμμετοχή στο σύνο-
λο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο 
πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των 
μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά 
εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καθο-
ρίζονται από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων.

Το Α΄ εξάμηνο αποτελεί την πρώτη ενότητα και πε-
ριλαμβάνει μαθήματα σχετικά με τις βασικές αρχές της 
βιολογικής γεωργίας, τη σχετική νομοθεσία, την εμπορία, 
την αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών και την 
αγρο-οικολογία.

Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί τη δεύτερη ενότητα και τα μα-
θήματα που περιλαμβάνει σχετίζονται με τη διαχείριση 
εδάφους και υδάτων, την αντιμετώπιση ασθενειών και 
την μετασυλλεκτική διαχείριση των προϊόντων.
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Το Γ΄ και το Δ΄ εξάμηνο αποτελούν την τρίτη ενότητα και περιλαμβάνουν την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής ερευνητικής εργασίας των φοιτητών καθώς και την πρακτική άσκηση σε ερευνητικά εργαστήρια 
ή επιχειρήσεις σχετικές με τη βιολογική γεωργία. Στην τρίτη (3η) ενότητα, ο φοιτητής θα έχει την επιλογή, με τη 
σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων καθηγητών, να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία σε Εργα-
στήριο του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ ή του συνεργαζόμενου Agrarian and Technological Institute του RUDN.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα δίνονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Η Αγγλική, θα είναι η 
γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων των 
δύο πρώτων εξαμήνων, για τους φοιτητές του ελληνικού Τμήματος, θα διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για 
την αξιολόγηση του φοιτητή. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

№ Disciplines / modules / practices

ECTSΑ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα-Disciplines / modules

Α1 Introduction to Organic Farming
(Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία) 7,5

Α2

Consumers, policy, legislation and marketing of organic products Standardization and certification 
of organic farming products
(Καταναλωτές, πολιτική, νομοθεσία και εμπορία των βιολογικών προϊόντων. Τυποποίηση και πιστο-
ποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας)

7,5

Α3 Agroecology (agroecosystem, society, crops, ecology, physiology, and environment) (Αγρο-οικολογία 
(αγροοικοσύστημα, κοινωνία, καλλιέργειες, οικολογία, φυσιολογία, και περιβάλλον) 7,5

Α4 Biology and control of insects, mites and other pests
(Βιολογία και αντιμετώπιση εντόμων και άλλων παρασίτων) 7,5

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β1 Soil and water management
Διαχείριση εδάφους και υδάτων 7,5

Β2 Pathogenic microbes and viruses - weed ecology and management
(Μύκητες, Βακτήρια και Ιοί - Οικολογία και διαχείριση ζιζανίων) 7,5

Β3 Horticulture systems and techonology
(Συστήματα καλλιέργειας και τεχνολογίες) 7,5

Β4 Post-harvest treatment and pest control
(Μετασυλλεκτική διαχείριση προϊόντων) 7,5

Σύνολο 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Π1 Research practices
(Μεταπτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση) 30

Σύνολο 30

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ1 Master Research Thesis
(Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία) 30

Σύνολο 30

Γενικό σύνολο ECTS 120

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/
τριες, μέσω της παράλληλης λειτουργίας δύο (2) Τμημάτων [τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/ήτριες στο 
ΑΠΘ και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/ήτριες στο RUDN].

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
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Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν καθη-
γητές, λέκτορες και διδάσκοντες Τμημάτων του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του RUDN, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). όπως ισχύει.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. μπορεί 
να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που 
υπηρετεί στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, στο Agrarian and 
Technological Institute του RUDN και στα συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα, καθώς επίσης και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν 

οι υφιστάμενοι χώροι και η υλικοτεχνική υποδομή δι-
δασκαλίας, έρευνας και εξοπλισμού των Εργαστηρίων 
του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στο Agrarian and 
Technological Institute του RUDN.

Άρθρο 
10 Διάρκεια Λειτουργίας

Το κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΔΠΜΣ 
υπολογίζεται σε 64.290,00 € και αναλύεται ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

Τέλη φοίτησης 64.290,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 64.290,00 €

ΕΙΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 12.000,00 €

3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 17.500,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

5. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

8.500,00 €

6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Δ.Π.Μ.Σ.

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

8. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.500,00 €

9. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

2.500,00 €

10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30% Τελών Φοίτησης) 19.290,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 64.290,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.061,00 € για ένα 
κύκλο σπουδών [τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης].

Δυνητικές πηγές χρηματοδότησης του κόστους λειτουργίας: δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα που θα χορηγού-
νται σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών που θα χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, τον 
οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018

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

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 30906 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Εξειδίκευση στην Νοσηλευτι-

κή των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(αριθμ. συνεδρίασης 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 
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. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

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 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου (συνεδρίαση με αριθμό 25/19.12.2017).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12.4.2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Την 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. 4485/2017 (Α΄ 114)».

8. Την 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 Αναπληρω-

τές Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη».

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με 
τίτλο: «Εξειδίκευση στην Νοσηλευτική των Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Εξειδίκευση στην Νοσηλευτική των Μονάδων Εντα-
τικής Θεραπείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας 
των σπουδαστών και σπουδαστριών, η εξειδίκευση και 
η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσε-
ων στο γνωστικό αντικείμενο της Εντατικής Ιατρικής, 
η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και η 
ανάδειξη νέας επιστημονικής γνώσης. Σκοπός του ΠΜΣ 
είναι να προετοιμάσει τους νοσηλευτές να διαχειρίζονται 
προβλήματα επικίνδυνα για τη ζωή των ασθενών και 
να ανταπεξέρχονται σε σύνθετες και ακραίες καταστά-
σεις. Οι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να παράσχουν όχι μόνο 
την κατάλληλη φροντίδα σε ασθενείς που βρίσκονται 
σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά και να διαχειριστούν τις 
ειδικές ψυχολογικές καταστάσεις που ανακύπτουν στις 
οικογένειές τους. Επίσης θα αποκτήσουν δεξιότητες που 
περιλαμβάνουν τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος 
παθολογικών καταστάσεων, τον καθορισμό προτεραιο-
τήτων στη φροντίδα των ασθενών, τη διαρκή αξιολόγη-
ση της κλινικής τους εξέλιξης, αλλά και τη χορήγηση μίας 
εξειδικευμένης και απαιτητικής θεραπευτικής αγωγής 
με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια. Δίδεται έμφαση στην 
ανάπτυξη ηγετικών προσόντων και στην ικανότητα ορ-
γάνωσης και διεκπεραίωσης μελετών, ή ερευνητικών 
πρωτοκόλλων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο: «Εξειδίκευση στην Νοσηλευτική των Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νοσηλευτικής 
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ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών ΔΜΣ είναι 90 ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας 
των μαθημάτων είναι η ελληνική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των υποχρεωτικών μαθημά-
των ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

1ο εξάμηνο

Μαθήματα Τύπος ECTS

1. Οι θεμελιώδεις αρχές νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Υ 3

2. Συνεργασία και επικοινωνία Υ 3

3. Ηγεσία Υ 4

4. Αναπνευστικό σύστημα Υ 12

5. Διατροφή Υ 4

6. Νεφρική λειτουργία Υ 4

ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

30

2ο εξάμηνο

Μαθήματα Τύπος ECTS

1. Καρδιαγγειακό σύστημα Υ 7

2. Κεντρικό Νευρικό σύστημα Υ 6

3. Λοιμώξεις: γενικές αρχές Υ 3

4. Λοιμώξεις: πρόληψη Υ 4

5. Τραύμα Υ 3

6. Ηθικά θέματα Υ 3

7. Εγκεφαλικός θάνατος - Δωρεά οργάνων Υ 4

ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

30

3ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής (οικείο Τμήμα) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν:
Α. Αίθουσες: H αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί για 

τη διδασκαλία των μαθημάτων βρίσκεται στο κτήριο 
διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης « Γ. 
Παπανικολάου» και είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης 
από το μάξιμουμ των 30 ατόμων που προβλέπει ο Κα-
νονισμός του ΠΜΣ Επιπλέον, η αίθουσα είναι εξοπλισμέ-
νη με προτζέκτορες, ηχεία, DVD player και πίνακα, ενώ 
διαθέτει θέρμανση και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με τα 
πρώτα έσοδα από τα δίδακτρα, η αίθουσα θα εξοπλι-
στεί με 2 καινούριους υπολογιστές, αποκλειστικά για την 
καλύτερη λειτουργία του ΠΜΣ, καθώς και τον σχετικό 
απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Έως το πέρας του 
πρώτου εξαμήνου, θα γίνει χρήση προσωπικών υπολο-
γιστών των διδασκόντων/ουσών και υπάρχοντος εξο-
πλισμού του τμήματος.

Β. Βιβλιοθήκη: Η βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» στεγάζεται στον 
3ο όροφο του πέτρινου κτηρίου και λειτουργεί από τις 
8-3μμ, ενώ υπάρχει άριστα οργανωμένο σύστημα ηλε-
κτρονικής βιβλιοθήκης.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο συνολικό κόστος του προγράμματος, που 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 30.000,00 € για το έτος 2018 και 60.000,00 € για τα 
έτη 2019-2022 και αναλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Κατηγορία 2018 (€) 2019 έως 2022 (€)

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00 4.000,00

Δαπάνες αναλωσίμων 750,00 1.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 250,00 500,00

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

6.500,00 13.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 8.500,00 17.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 1.750,00 3.500,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

1.250,00 2.500,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30% Τελών) 9.000,00 18.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 30.000,00 60.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τα τέλη φοίτησης που ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € και για 
τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης [ένας κύκλος σπουδών] που θα καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018

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

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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