
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» | 
“Byzantine Musicology & Psaltic Art”.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ασηνών με 
τίτλο «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Αν-
θρωπολογία» | «Ethnomusicology and Cultural 
Anthropology».

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθη-
ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 739/30-5-2018 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική 
Τέχνη» | “Byzantine Musicology & Psaltic Art”. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 26ης 
Ιανουαρίου 2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 23-3-208).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική 
Τέχνη» | “Byzantine Musicology & Psaltic Art”, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βυζαντινή Μουσικολογία και 
Ψαλτική Τέχνη» | “Byzantine Musicology & Psaltic Art”, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη | Byzantine 
Musicology & Psaltic Art έχει ως αντικείμενο τη Βυζαντινή 
Μουσικολογία & Ψαλτική Τέχνη.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών και 
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στον χώρο της Βυζαντινής 
Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης και στις επιμέρους 
ειδικεύσεις που υλοποιεί. Ειδικότερα, το ΠΜΣ στοχεύει:

i. στην επιστημονική έρευνα των συγκεκριμένων γνω-
στικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
σπουδαστών, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των 
γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών,

ii. στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για 
απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και

iii. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επι-
στημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά 
πεδία του ΠΜΣ σε επιστημονικά/ερευνητικά ιδρύματα 
υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

iv. στη μουσική-ερμηνευτική πραγμάτωση επιμέρους 
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, που θα βασίζεται στην κατά-
κτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνικών ικανοτήτων, καθώς 
και στη μουσικολογική διερεύνηση των συγκεκριμένων 
γνωστικών αντικειμένων, με τη συνεκδοχική ανάπτυξη 
και των επιστημονικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, στα 
γνωστικά πεδία που εμφαίνονται μέσα από το περιεχόμενο 
του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ,

v. στην προπαρασκευή καλλιτεχνών υψηλού επιπέδου, 
με παράλληλη επιστημονική κατάρτιση, για καλλιτεχνική 
πραγμάτωση της μουσικής τέχνης σε εγχώριο και διεθνές 
περιβάλλον, καθώς και καλλιτεχνική, διδακτική και άλλη 
απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και

vi. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου καλλι-
τεχνικές, επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες 
στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε καλλιτεχνικά ιδρύματα 
υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη 
(Byzantine Musicology & Psaltic Art), με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Βυζαντινή Μουσικολογία | Byzantine Musicology
2. Ψαλτική Τέχνη | Psaltic Art

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και 
καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Βυζαντινή Μουσι-
κολογία και Ψαλτική Τέχνη» | “Byzantine Musicology & 
Psaltic Art” θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

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

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 700 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί διαφορετικά η σε κάθε επίπεδο εύρυθμη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. (που δεν χρηματοδοτείται από 
άλλη πηγή) θα καθίστατο ανέφικτη. Εξάλλου, το ύψος 
του τέλους των διδάκτρων σε αναλογία προς τις παροχές 
προς τους φοιτητές χαρακτηρίζεται (με αντικειμενικότη-
τα) ως καθαρά συμβολικό.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-28 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 740/30.5.2018 (2)
Ιδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Αν-
θρωπολογία» | "Ethnomusicology and Cultural 
Anthropology". 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29959Τεύχος Β’ 2643/06.07.2018

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 26ης 
Ιανουαρίου 2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 23-3-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμι-
κή Ανθρωπολογία» I "Ethnomusicology and Cultural 
Anthropology", από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εθνομουσικολογία και Πολιτι-
σμική Ανθρωπολογία» I "Ethnomusicology and Cultural 
Anthropology", σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία I 

Ethnomusicology and Cultural Anthropology έχει ως 
αντικείμενο την Εθνομουσικολογία και την Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώ-
σεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών και καλλιτε-
χνικών δεξιοτήτων στον χώρο της Εθνομουσικολογίας 
και στις επιμέρους ειδικεύσεις που υλοποιεί, καθώς και 
η διεπιστημονική προσέγγιση της μουσικής. Ειδικότερα, 
το ΠΜΣ στοχεύει:

i. στην επιστημονική έρευνα των συγκεκριμένων γνω-
στικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
σπουδαστών σχετικά με τη διαχείριση της μουσικής ως 
εθνομουσικολογικού και ανθρωπολογικού φαινομένου,, 
όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών 
περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών,

ii. στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για 
απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και

iii. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επι-
στημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνω-
στικά πεδία του ΠΜΣ σε επιστημονικά/ερευνητικά 
ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού,

iv. στη μουσική-ερμηνευτική πραγμάτωση επιμέρους 
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, που θα βασίζεται στην κα-
τάκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνικών ικανοτήτων, 
καθώς και στη μουσικολογική διερεύνηση των συγκε-
κριμένων γνωστικών αντικειμένων, με τη συνεκδοχική 
ανάπτυξη και των επιστημονικών δεξιοτήτων των σπου-
δαστών, στα γνωστικά πεδία που εμφαίνονται μέσα από 
το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπου-
δών του ΠΜΣ,

v. στην προπαρασκευή καλλιτεχνών υψηλού επιπέδου, 
με παράλληλη επιστημονική κατάρτιση, για καλλιτεχνι-
κή πραγμάτωση της μουσικής τέχνης σε εγχώριο και 
διεθνές περιβάλλον, καθώς και καλλιτεχνική, διδακτική 
και άλλη απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης 
της χώρας και

vi. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου καλ-
λιτεχνικές, επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριό-
τητες στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε καλλιτεχνικά 
ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία (Msc in Ethnomusicology and Cultural 
Anthropology), με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Μουσική και κουλτούρα: εθνομουσικολογικές 
και ανθρωπολογικές διαστάσεις I Music and culture: 
ethnomusicological and anthropological perspectives.

2. Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής Ι 
Performance of traditional music.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29960 Τεύχος Β’ 2643/06.07.2018

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά για μεν 
την πρώτη ειδίκευση ενενήντα (90) για δε τη δεύτερη 
ειδίκευση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και 
καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται για μεν την πρώτη ειδίκευση σε τρία (3) για τη 
δεύτερη ειδίκευση σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εθνομουσικολογία 
και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» I "Ethnomusicology and 
Cultural Anthropology" θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

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

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 700 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί διαφορετικά η σε κάδε επίπεδο εύρυθμη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. (που δεν χρηματοδοτείται από 
άλλη πηγή) θα καθίστατο ανέφικτη. Εξάλλου, το ύψος 
του τέλους των διδάκτρων σε αναλογία προς τις παροχές 
προς τους φοιτητές χαρακτηρίζεται (με αντικειμενικότη-
τα) ως καθαρά συμβολικό.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

   Αριθμ. 21680 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στα Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθη-

ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-

στοτελείου 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, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε 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. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι- κά 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 μεταπτυ-
χιακών 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 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου 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 ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 209753/Ζ1/
23-12-2014 (ΦΕΚ 3603/τ.Β΄/31-12-2014).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 480/21-2-2018).

7. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 3.000,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του 
ΑΠΘ (ΚΑΕ 0149) και ποσού 7.000,00 € ανά έτος στον 
προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού 
φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο:

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθημα-
τικά», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Μαθηματικά», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι τα Μαθηματικά.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η 
ανάπτυξη της έρευνας στα Μαθηματικά και τις εφαρμο-
γές τους. Ειδικότερα, η δημιουργία εξειδικευμένων επι-
στημό νων υψηλή ς κατά ρτισης στην ευρύ τερη περιοχη 
των Μαθηματικών, καθώ ς και σε επιλεγμέ νες εφαρμογέ ς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στα Μαθηματικά», στις εξής ειδικεύσεις:

(α) Θεωρητικά Μαθηματικά,
(β) Στατιστική και Μοντελοποίηση και
(γ) Θεωρητική Πληροφορική και την Θεωρία Συστη-

μάτων και Ελέγχου.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθη-
ματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμη- μάτων 
Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλ-
λων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος 
Μαθηματικών, ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ.2, του ν. 4485/2017, δί-
νεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. με σπουδές 
μερικής φοίτησης σε χρόνο έως και διπλάσιο του κανονι-
κού, δηλαδή έως και έξι (6) εξάμηνα. Η δυνατότητα αυτή 
δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι 
εργάζονται και επομένως αδυνατούν να ακολουθήσουν 
σπουδές πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν το πολύ σε τέσσερα εξάμηνα και η 
διπλωματική εργασία σε δύο εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

• Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Κάθε ακαδημαϊκό έτος 
προσφέρονται έως 40 μαθήματα (τουλάχιστον 6 ανά 
ειδίκευση), τα οποία επιλέγονται από τους καταλόγους 

που ακολουθούν, αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών 
και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 
Κάθε ένα από τα παρακάτω μαθήματα αντιστοιχεί σε 3 
εβδομαδιαίες ώρες, και 10 μονάδες ECTS. Η διδασκαλία 
γίνεται στα Ελληνικά και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
εργασία μπορεί να εκπονηθεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλι-
κά, με έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

• Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. κάθε μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επι-
τυχία 6 μαθήματα της ειδίκευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο 
γ΄ εξάμηνο, η οποία και στις τρεις ειδικεύσεις εκτιμάται με 
30 μονάδες ΕCTS, συγκεντρώνοντας (από μαθήματα και 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία) 90 μονάδες ECTS.

• Στην ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών κάθε 
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρα- 
κολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα (1) από τα 
προσφερόμενα μαθήματα κάθε ομάδας Α, Β και Γ. Στην 
ειδίκευση της Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρία 
Συστημάτων και Ελέγχου κάθε φοιτητής/τρια υποχρε-
ούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα 
(1) μάθημα από κάθε ομάδα από τις Α και Β.

Ο παρακάτω κατάλογος είναι δυνατόν να τροποποι-
ηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και Έ- 
γκριση της Συγκλήτου.

1. Ειδίκευση Θεωρητικά Μαθηματικά
ΟΜΑΔΑ Α

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ.

ΜΟΝ.
ECTS

Α.1 Αλγεβρική Γεωμετρία 3 10

Α.2 Αλγεβρική Τοπολογία 3 10

Α.3 Αντιμεταθετική Άλγεβρα 3 10

Α.4 Θέματα Θεωρίας 
Αναπαραστάσεων Αλγεβρών

3 10

Α.5 Θέματα Θεωρίας Αριθμών 3 10

Α.6 Θέματα Θεωρίας Ομάδων 
και Lie Αλγεβρών

3 10

Α.7 Θέματα Μαθηματικής 
Λογικής

3 10

Α.8 Ομολογική Άλγεβρα 3 10

A.9 Ομοτοπική Άλγεβρα 3 10

Α.10 Ειδικά Θέματα Ι 3 10

Α.11 Ειδικά Θέματα ΙΙ 3 10

ΟΜΑΔΑ Β

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ.

ΜΟΝ.
ECTS

Β.1 Άλγεβρες Banach 3 10

B.2 Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων 3 10

Β.3 Αρμονική Ανάλυση 3 10
Β.4 Γεωμετρική ανάλυση 3 10
Β.5 Διαφορικές Εξισώσεις με 

μερικές παραγώγους
3 10
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Β.6 Δυναμικά Συστήματα 3 10
Β.7 Θεωρία Μέτρου και 

Ολοκλήρωσης
3 10

Β.8 Θεωρία τελεστών 3 10
Β.9 Μιγαδική Ανάλυση 3 10
Β.10 Σειρές Dirichlet 3 10
Β.11 Στοχαστική Ανάλυση 3 10
Β.12 Συναρτησιακή Ανάλυση 3 10
Β.13 Υπερβολική Ανάλυση και 

Γεωμετρία
3 10

Β.14 Χώροι αναλυτικών 
συναρτήσεων

3 10

Β.15 Ειδικά Θέματα Ι 3 10
Β.16 Ειδικά Θέματα ΙI 3 10

ΟΜΑΔΑ Γ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ.

ΜΟΝ.
ETCS

Γ.1 Αλγεβρική Τοπολογία 3 10

Γ.2 Γεωμετρία Riemann 3 10
Γ.3 Ευθειακή Γεωμετρία 3 10
Γ.4 Θεωρία Διαφορισίμων 

Πολλαπλοτήτων
3 10

Γ.5 Θεωρία Πλεγμάτων 3 10
Γ.6 Κινηματική του χώρου 3 10
Γ.7 Κυρτή Γεωμετρία 3 10
Γ.8 Ολική Διαφορική Γεωμετρία 3 10
Γ.9 Συμπλεκτική και Poisson 

Γεωμετρία
3 10

Γ.10 Ειδικά Θέματα Ι 3 10
Γ.11 Ειδικά Θέματα IΙ 3 10

2. Ειδίκευση στη Στατιστική και Μοντελοποίηση

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ.

ΜΟΝ.
ETCS

ΣΜ01 Αναλυτική Θεωρία Πινάκων 3 10

ΣΜ02 Ανάλυση σημάτων & Κρυφά 
Μαρκοβιανά μοντέλα

3 10

ΣΜ03 Ανάλυση Χρονοσειρών 3 10
ΣΜ04 Ασυμπτωτική Στατιστική 3 10
ΣΜ05 Δίκτυα Γνώσης και 

Σημασιολογικός Ιστός
3 10

ΣΜ06 Δειγματοληψία και 
Στατιστική Επεξεργασία

3 10

ΣΜ06 Επίσημες Στατιστικές 3 10

ΣΜ07 Θεωρία Δικτύων και 
Δυναμικά Συστήματα

3 10

ΣΜ08 Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου 3 10
ΣΜ09 Θεωρία Γραφημάτων 3 10
ΣΜ10 Θεωρία Μέτρου και 

Πιθανοτήτων
3 10

ΣΜ11 Θεωρία Μέτρου και 
Στοχαστικές Διαδικασίες

3 10

ΣΜ12 Κβαντική Πληροφορία και 
Επεξεργασία

3 10

ΣΜ13 Κυρτή Βελτιστοποίηση 3 10
ΣΜ14 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 3 10
ΣΜ15 Πειραματικοί Σχεδιασμοί 3 10
ΣΜ16 Πληροφορία, Εντροπία και 

Πολυπλοκότητα
3 10

ΣΜ17 Πρακτική Άσκηση: Ειδικά 
Θέματα στην Εφαρμοσμένη 
Στατιστική

3 10

ΣΜ18 Στατιστική Ανάλυση 
Δεδομένων

3 10

ΣΜ19 Στατιστική και Λήψη 
Αποφάσεων

3 10

ΣΜ20 Στοχαστική Ανάλυση 3 10
ΣΜ21 Στοχαστικές Μέθοδοι 3 10
ΣΜ22 Στοχαστικά 

Χρηματοοικονομικά
3 10

ΣΜ23 Ειδικά Θέματα Ι 3 10
ΣΜ24 Ειδικά Θέματα II 3 10

3. Ειδίκευση στη Θεωρητική Πληροφορική και 
Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
ΟΜΑΔΑ Α

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ.

ΜΟΝ.
ECTS

Α.1 Αλγεβρική Σημαντική 3 10

Α.2 Αλγόριθμοι και 
Πολυπλοκότητα

3 10

Α.3 Αναδρομικές Συναρτήσεις 3 10

Α.4 Αυτόματα σε Ημιδακτυλίους 3 10

Α.5 Διακριτά Μαθηματικά 3 10

Α.6 Δίκτυα Γνώσης και 
Σημασιολογικός Ιστός

3 10

Α.7 Θεωρία Γραφημάτων 3 10

Α.8 Θεωρία Κωδίκων 3 10

Α.9 Θεωρία Τυπικών Γλωσσών 3 10

A.10 Κβαντική Πληροφορία και 
Επεξεργασία

3 10

Α.11 Κρυπτογραφία 3 10

Α.12 Κρυπτογραφία Δικτυωτών 3 10

Α.13 Κρυπτογραφία Ελλειπτικών 
Καμπυλών

3 10

Α.14 Πληροφορία, Εντροπία και 
Πολυπλοκότητα

3 10

Α.15 Στοχαστικές Μέθοδοι 3 10

Α.16 Ειδικά Θέματα Ι 3 10

Α.17 Ειδικά Θέματα ΙΙ 3 10
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ΟΜΑΔΑ Β

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ.

ΜΟΝ.
ECTS

Β.1 Αναγνώριση Συστημάτων 3 10
Β.2 Ανάλυση και Σύνθεση Συστη-

μάτων με τη Βοήθεια Η/Υ
3 10

Β.3 Αριθμητικές Μέθοδοι με 
Εφαρμογές στην Επίλυση Κα-
νονικών (Συνήθων) και Μερι-
κών Διαφορικών Εξισώσεων

3 10

Β.4 Αριθμητικές Μέθοδοι με 
Εφαρμογές στη Θεωρία 
Ελέγχου

3 10

Β.5 Γεωμετρική Θεωρία Ελέγχου 3 10
Β.6 Ευφυής Έλεγχος 3 10
Β.7 Εύρωστος Έλεγχος 3 10
Β.8 Εφαρμοσμένος Έλεγχος 

Διεργασιών
3 10

Β.9 Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου 3 10
Β.10 Θεωρία Πολυμεταβλητών 

Συστημάτων
3 10

Β.11 Κυρτή Βελτιστοποίηση 3 10
Β.12 Μοντελοποίηση Συστημάτων 

και Έλεγχος Διεργασιών
3 10

Β.13 Προβλεπτικός Έλεγχος 3 10
Β.14 Προσαρμοστικός Έλεγχος 3 10
Β.15 Συστήματα Διακριτού 

Χρόνου και Έλεγχος 
Διαδικασιών Μέσω Η/Υ

3 10

Β.16 Ειδικά Θέματα Ι 3 10
Β.17 Ειδικά Θέματα ΙΙ 3 10

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους 45 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως, 15 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 ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών (οικείο Τμήμα) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς 
και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) 
από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι 
υποδομές του Τμήματος Μαθηματικών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετή σιο κό στος λειτουργί ας του Π.Μ.Σ. ανέ ρχεται σε 
15.000,00 € και αναλύ εται ως εξή ς:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 2.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3.000

Δαπάνες αναλωσίμων 3.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 4.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3.000

ΣΥΝΟΛΟ 15.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
Προϋπολογισμός ΑΠΘ (ΚΑΕ 0149) 3.000,00 €
Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

7.000,00 €

Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ 5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 15.000,00 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Oι εισαχθέντες στο ΠΜΣ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους με τις διατά-
ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης [209753/
Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ 3603/τ.Β΄/31-12-2014)] .

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02026430607180008*

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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