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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 119 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο Τμή−

μα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 §3 του Ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 §24 του Ν. 4009/2011, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 258).

3. Το Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

4. Το από 3/3/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (συνεδρί−
αση 17/12/2014).

5. Το από 3/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επι−
στημών (συνεδρίαση 3/4/2015).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Πανεπιστημίου και.

8. Την από 7/4/2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται:

Η ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανε−
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Εργα−
στήριο «Συγκρουσιακή Πολιτική», το οποίο εξυπηρετεί 
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο διεπιστημονικό 
γνωστικό αντικείμενο της συλλογικής δράσης και των 
κοινωνικών κινημάτων.

Άρθρο 2

Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Τη μετεξέλιξη του Κύκλου Συγκρουσιακής Πολιτι−

κής, που λειτουργεί ήδη από το 2008, έχει οργανώσει 
σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει 
βιβλία και άρθρα.
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β. Τη θεσμοποίηση της συνεργασίας με την Ομάδα 
Εργασίας Contentious Politics and Social Movements της 
Committee on Political Sociology, μέλους της Διεθνούς 
Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (IPSA) και της Διεθνούς 
Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ISA).

γ. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμε−
να του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο. Επίσης, στο σχεδιασμό προωθη−
μένων διδακτικών μορφών, όπως εντατικά σεμινάρια 
(workshops) και θερινούς κύκλους μαθημάτων με τη 
συμμετοχή συναδέλφων από το εξωτερικό.

δ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών 
και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.

ε. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

στ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα 
στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3

Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολι−
τικών Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς 
Ερευνητές, από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από 
υποψήφιους διδάκτορες και από κάθε άλλη κατηγορία 
που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 4

Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, που ανήκει σε μία 
από τις τρεις καθηγητικές βαθμίδες.

2. Ο Διευθυντής εκλέγεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος με τριετή θητεία και ασκεί τις κατωτέρω 
αρμοδιότητες, ενδεικτικά, καθώς και όσες περαιτέρω 
του απονείμει η Κοσμητεία:

α. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

β. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετή−
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και 
η μέριμνα για την τήρησή του,

γ. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού 
έτους,

δ. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δια−
χείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

ε. ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό,

στ. η υπογραφή κάθε εγγράφου.
3. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στην Κοσμητεία 

της Σχολής τον ορισμό Επιστημονικής Επιτροπής από 
μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου από το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο ή άλλα Πανεπιστήμια της ημε−
δαπής ή της αλλοδαπής για τη στήριξη του Διευθυντή 
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

4. Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδημα−
ϊκού έτους, έκθεση δραστηριοτήτων στον Κοσμήτορα 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώ−
ρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
εργαστηριακών σεμιναρίων. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που 
έχει αποφασισθεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας, επιστρέφονται 
στην κατάσταση στην οποία είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος και της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη 
επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6

Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 
§3 του Π.δ. 159/1984.

δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του 
οικείου Εργαστηρίου.
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ε. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στο νόμο.

Άρθρο 7

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται οπωσ−
δήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ. πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ−

γράφων,
δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων,
ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. πράξης 120 (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Νεότερης Ιστορίας με τίτλο «Κέ−

ντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)» στο Τμή−
μα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 §3 του Ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 §24 του Ν. 4009/2011, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 258).

3. Το Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

4. Το από 2/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (συνεδρί−
αση 18/3/2015).

5. Το από 3/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επι−
στημών (συνεδρίαση 3/4/2015).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Πανεπιστημίου και

8. Την από 7/4/2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται:

Η ίδρυση Εργαστηρίου Νεότερης Ιστορίας με τίτλο 
«Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)» στο Τμή−
μα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολι−
τικών Επιστημών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστο−
ρίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Εργαστήριο Νεότερης Ιστορίας με τίτλο «Κέντρο Έρευ−
νας Νεότερης Ιστορίας (Κ.Ε.Ν.Ι.)», το οποίο εξυπηρετεί 
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντι−
κείμενο της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας.

Άρθρο 2

Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Τη μετεξέλιξη του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστο−

ρίας (Κ.Ε.Ν.Ι.), που λειτουργεί ήδη από το 2005, με συνεχή 
ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα.

β. Το σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμ−
μάτων βασικής ιστορικής έρευνας για τη διάσωση και 
καταγραφή των πρωτογενών ιστορικών πηγών, της ανά−
δειξης τους και της διάδοσης του στο επιστημονικό και 
το ευρύτερο κοινό.

γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

δ. Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά 
και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημό−
σιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και την 
αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που 
αφορούν στην ιστορική έρευνα και την ανάδειξη και 
διάδοση των αποτελεσμάτων της.

ε. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, και μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και 
κύκλων μαθημάτων.

στ. Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ζ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3

Προσωπικό και Τομείς

1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέ−
σης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστη−
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, από Πα−
νεπιστημιακούς Υποτρόφους, από υποψήφιους διδάκτορες 
και από κάθε άλλη κατηγορία που προβλέπει ο νόμος.
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2. Στο Εργαστήριο λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς: 1) 
Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης, 
2) Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας, 3) Οθωμανικών, 
αποικιακών και μεταποικιακών μελετών και 4) Τεκμηρί−
ωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου.

3. Οι τομείς διευθύνονται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα 
Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας.

4. Είναι δυνατή η κατάργηση παλαιών και η ίδρυση 
νέων τομέων, σε συνάρτηση με την ερευνητική δραστη−
ριότητα του Εργαστηρίου, με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής (Δ.Ε.).

Άρθρο 4

Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διοικείται από τριμελή Διοικούσα 
Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ύστερα από εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας, μετά από πρόταση του Τομέα Νεότερης 
Ιστορίας. Η Δ.Ε. έχει τριετή θητεία, η οποία δύναται να 
ανανεωθεί με απόφαση της Κοσμητείας.

2. Μέλη της Δ.Ε. είναι μέλη ΔΕΠ του Τομέα Νεότερης 
Ιστορίας, όλων των βαθμίδων. Ένα από τα τρία μέλη της 
Δ.Ε.Π. μπορεί να είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος.

3. Η Δ.Ε. καταρτίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
του Κ.Ε.Ν.Ι., βάσει εγκεκριμένων προτάσεων των μελών 
της, του επιστημονικού προσωπικού ή και εξωτερικών 
συνεργατών του Εργαστηρίου, και εισηγείται τον Δι−
ευθυντή προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Συντάσσει, 
επίσης, κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου.

4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από την 
Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, ένα από τα 
τρία μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής.

5. Ο Διευθυντής ανήκει σε μια από τις τρεις καθη−
γητικές βαθμίδες και δεν μπορεί να είναι Ομότιμος ή 
αφυπηρετήσας Καθηγητής. Η θητεία του Διευθυντή εί−
ναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση 
της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

6. Ο Διευθυντής ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, 
ενδεικτικά, καθώς και όσες περαιτέρω απονείμει η Κο−
σμητεία:

α. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

β. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετή−
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και 
η μέριμνα για την τήρησή του,

γ. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου απο−
λογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού έτους,

δ. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δια−
χείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

ε. ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό,

στ. η υπογραφή κάθε εγγράφου.
7. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας τον ορι−
σμό Επιστημονικής Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
ή άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
για τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου.

8. Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδη−
μαϊκού έτους, απολογισμό και προγραμματισμό δρα−
στηριοτήτων στον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώ−
ρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
εργαστηριακών σεμιναρίων. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος και της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη 
επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6

Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 
§3 του Π.δ. 159/1984.

δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του 
οικείου Εργαστηρίου.

ε. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στον νόμο.

Άρθρο 7

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται οπωσ−
δήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ. πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ−

γράφων,
δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων,
ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
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Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. πράξης 121 (3)
     Ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συ−

γκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πολι−
τικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.)» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστή−
μης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών 
του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 §3 του Ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 §24 του Ν. 4009/2011, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 258).

3. Το Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

4. Το από 2/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (συνεδρί−
αση 18/3/2015).

5. Το από 3/4/2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επι−
στημών (συνεδρίαση 3/4/2015).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Πανεπιστημίου και

8. Την από 7/4/2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται:

Η ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτικής Κοινωνιολογίας και 
Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πο−
λιτικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.)» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστή−
μης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστο−
ρίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Εργαστήριο Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής 
Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πολιτικών Ερευ−
νών (Κ.Π.Ε.)», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνη−
τικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης.

Άρθρο 2

Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Τη μετεξέλιξη του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών 

(Κ.Π.Ε.), που ιδρύθηκε το 1989 και μετονομάστηκε το 
2006, με συνεχή ερευνητική και εκδοτική δραστηριό−
τητα.

β. Το σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμμά−
των πολιτικής κοινωνιολογίας και συγκριτικής πολιτικής 
ανάλυσης, της ανάδειξης τους και της διάδοσής τους 
στο επιστημονικό και το ευρύτερο κοινό.

γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

δ. Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά 
και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημό−
σιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και την 
αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που 
αφορούν στην έρευνα στο πεδίο της πολιτικής επιστή−
μης και την ανάδειξη και διάδοση των αποτελεσμάτων 
της.

ε. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, και μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και 
κύκλων μαθημάτων.

στ. Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ζ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3

Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολι−
τικών Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς 
Ερευνητές, από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από 
υποψήφιους διδάκτορες και από κάθε άλλη κατηγορία 
που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 4

Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διοικείται από τριμελή Διοικούσα 
Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ύστερα από εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας, μετά από πρόταση του Τομέα Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης. Η 
Δ.Ε. έχει τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί 
με απόφαση της Κοσμητείας.

2. Μέλη της Δ.Ε. είναι μέλη ΔΕΠ του Τομέα Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, 
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όλων των βαθμίδων. Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας 
Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, και διδάκτορες ερευνητές που συνεργάζονται 
με τον Τομέα Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής 
Πολιτικής Ανάλυσης.

3. Ένα από τα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής 
ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών ως Διευθυντής του Εργαστηρίου, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Διευθυντής 
ανήκει σε μια από τις τρεις καθηγητικές βαθμίδες και 
δεν μπορεί να είναι Ομότιμος ή αφυπηρετήσας Καθη−
γητής. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύνα−
ται να ανανεώνεται με απόφαση της Κοσμητείας. Σε 
περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του Διευθυντή, 
ο νέος Διευθυντής ορίζεται για το σύνολο της θητείας.

4. Ο Διευθυντής ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, 
ενδεικτικά, καθώς και όσες περαιτέρω του απονείμει 
η Κοσμητεία:

α. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

β. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετή−
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και 
η μέριμνα για την τήρησή του,

γ. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου απο−
λογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού έτους,

δ. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δια−
χείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

ε. ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό,

στ. η υπογραφή κάθε εγγράφου.
5. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας τον ορι−
σμό Επιστημονικής Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
ή άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
για τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου.

6. Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδημαϊ−
κού έτους, απολογισμό και προγραμματισμό δραστηριο−
τήτων στον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώ−
ρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
εργαστηριακών σεμιναρίων. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος και της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη 
επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6

Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 
§3 του Π.δ. 159/1984.

δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του 
οικείου Εργαστηρίου.

ε. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στον νόμο.

Άρθρο 7

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται οπωσ−
δήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
γ. πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ−

γράφων,
δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων,
ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. πράξης 87 (4)
Έγκριση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ−

χιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση και 
Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA» 
του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας και του 
Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, της της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του ΑΤΕΙ−Θ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
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εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´ 159) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α´ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).

2. Την αριθμ. 1/04−02−2013 πράξη του Συμβουλίου του 
ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ−Θ (ΦΕΚ 44/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06−02−2013).

3. Την αριθμ. 37225/Ε5/15−3−2013 υπουργική  απόφαση 
(ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9−Γ42) διαπιστωτική διορισμού του Προέ−
δρου του ΑΤΕΙ−Θ. 

4. Το άρθρο 34, του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/7.10.2014) 
«Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.)». 

5. To άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/8.12.2014) 
«Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).

7. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30−01−2013) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03−06−2013) «Συγχώνευση 
Σχολών − Μετονομασία Τμημάτων − Συγχώνευση Τμη−
μάτων − Κατάργηση Τμημάτων − συγκρότηση Σχολών 
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ−Θ».

10. Την αριθμ. 5/06−07−2015 απόφαση της Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας.

11. Την αριθμ. 1/06−07−2015 απόφαση της Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων.

12. Το αριθμ. ΔΦ2.1/1640/28−04−2015 έγγραφο του ΑΤΕΙ−Θ 
προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε αυτό έκθεση εσω−
τερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και το αριθμ. 624/28−
04−2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κατάθεσης της έκθεσης.

13. Την με ημερομηνία Ιούνιος 2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολο−
γίας και την με ημερομηνία Μάιος 2012 έκθεση εξωτερι−
κής αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. 

14. To με ημερομηνία 06/07/2015 Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Αισθητικής και Κο−
σμητολογίας και του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων 
της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ/Θ.

15. Το με αριθμ. 6/16−07−2015 απόσπασμα πρακτικού 
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, το οποίο εγκρίνει και το Ειδικό Πρωτό−
κολλο Συνεργασίας.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές 
Μονάδων Ευεξίας και SPA» του Τμήματος Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας και του Τμήματος Ιατρικών Εργαστη−
ρίων, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, 
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας και το Τμήμα 
Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονί−
κης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2015−2016 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές 
Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA» με δύο κατευθύνσεις: 
α) Θεραπευτής SPA (SPATherapist) και β) Οργάνωση και 
Διοίκηση Μονάδων Ευεξίας και SPA (SPA Μanagement), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκ−
παίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο επιστημονικό 
πεδίο των θεραπειών και του τρόπου λειτουργίας των 
κέντρων SPA.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υψηλού επιπέ−
δου ακαδημαϊκή και κλινική εκπαίδευση επιστημόνων 
επαγγελματιών, ώστε να προάγουν αφενός το επίπεδο 
εκτέλεσης των θεραπειών που πραγματοποιούνται σε 
αυτά και αφετέρου θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
των μονάδων ευεξίας και SPA καθώς και την ανάπτυξη 
και προώθηση της έρευνας στους αντίστοιχους τομείς. 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Διατμηματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλω−
μα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση και 
Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA» με 
δύο κατευθύνσεις: α) Θεραπευτής SPA (SPATherapist) 
και β) Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Ευεξίας και 
SPA (SPA Μanagement).

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Διατμηματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από 
επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Αισθητικής και Κοσμη−
τολογίας, Φυσικοθεραπείας, Μάρκετινγκ, Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικής, 
ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή 
ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ−
ΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθε−
ται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.
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Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Διατμηματικό ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Για 
την απόκτηση του ΜΔΕ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και εκπόνηση και 
επιτυχή εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του 
προγράμματος ανέρχεται σε δέκα (10), εκ των οποίων 
και τα δέκα (10) είναι υποχρεωτικά. Αναλυτικά, οι με−
ταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και 
να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα στο 
πρώτο εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα στο δεύτερο 
εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτι−
κές μονάδες (ECTS). Το πρώτο εξάμηνο είναι κοινό για 

όλες τις κατευθύνσεις. Στο δεύτερο εξάμηνο, ο φοιτητής 
επιλέγει μεταξύ δύο προτεινόμενων κατευθύνσεων: α) 
Θεραπευτής SPA (SPATherapist) και β) Οργάνωση και 
Διοίκηση Μονάδων Ευεξίας και SPA (SPA Μanagement). 
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συγγράψουν 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση ΜΔΕ απαι−
τούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως 

εξής:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. (ECTS)
1 ΑΚ−101 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 
2 ΑΚ−102 ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA − ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6 
3 ΑΚ−103 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA – Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 6
4 ΑΚ−104 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6

5 ΑΚ−105 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΚΑΙ SPA 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ − Κατεύθυνση: SPATherapist

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ECTS)
1 ΑΘ−201 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ − ΑΣΚΗΣΗ − ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6

2 ΑΘ−202 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ SPA 6

3 ΑΘ−203 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ SPA 6

4 ΑΘ−204 ΧΗΜΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ − ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 6

5α ΑΘ−205α ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6

5β ΑΘ−205β ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟ−
ΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ − Κατεύθυνση: SPA Management 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ECTS)
1 ΑΜ−201 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ − ΑΣΚΗΣΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ − ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA 6
2 ΑΜ−202 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ SPA 6

3 ΑΜ−203 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ − ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6

4 ΑΜ−204 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕ−
ΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6

5α ΑΜ−205α ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6

5β ΑΜ−205β ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟ−
ΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ECTS)
ΑΚ−301

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS): 90 ECTS
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο Διατμηματικό ΠΜΣ 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχι−
ακούς φοιτητές. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
μπορούν να συμμετέχουν, εκτός των μελών ΕΠ του 
Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας και του Τμή−
ματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Τμημάτων του Αλεξάνδρειου 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και μέλη ΕΠ άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη 
ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11α του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 
Διατμηματικό ΠΜΣ θα λειτουργήσει από την έγκρισή του 
μέχρι και 8 έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Διατμηματικού 
ΠΜΣ υπολογίζεται σε 97.500 € και κατανέμεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό 
(€)

Ποσοστό 
%

1 Κόστος Εκπαίδευσης 40.200 41,231

2 Διοικητική / Γραμματειακή
Υποστήριξη 8.000 8,205

3 Άλλες λειτουργικές δαπάνες 15.175  15,564

4 Ε.Λ.Κ.Ε. Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης 9.750 10,00

5 Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 24.375 25,00
ΣΥΝΟΛΟ 97.500 100

2. Το κόστος λειτουργίας του Διατμηματικού ΠΜΣ θα 
καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμ−
ματα, παροχές και κληροδοτήματα, κ.λπ.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Αριθμ. πράξης 86 (5)
Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Διατροφή και Διαιτολογία», του Τμήματος 
Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολο−
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Δια−
τροφής, του ΑΤΕΙ−Θ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´ 159) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α´ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).

2. Την αριθμ. 1/04−02−2013 πράξη του Συμβουλίου του 
ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ−Θ (ΦΕΚ 44/ 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06−02−2013).

3. Την αριθμ. 37225/Ε5/15−3−2013 υπουργική  απόφαση 
(ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9−Γ42) διαπιστωτική διορισμού του Προέ−
δρου του ΑΤΕΙ−Θ. 

4. Το άρθρο 34, του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/7.10.2014) 
«Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.)».

5. To άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/8.12.2014) 
«Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).

7. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
24/τ. Α΄/30−01−2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύμα−
τος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργα−
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03−06−2013) «Συγχώνευση 
Σχολών − Μετονομασία Τμημάτων − Συγχώνευση Τμη−
μάτων − Κατάργηση Τμημάτων − συγκρότηση Σχολών 
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ−Θ».

10. Την αριθμ. 4/11−06−2015 απόφαση της Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διατροφής και Διαι−
τολογίας.

11. Το αριθμ. ΔΦ2.1/1640/28−04−2015 έγγραφο του ΑΤΕΙ−
Θ προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε αυτό έκθεση 
εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και το αριθμ 624/ 
28−04−2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κατάθεσης της έκθεσης.

12. Την από το 2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓ−
ΤΕΤΡΟΔ.
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13. Το αριθμ. 6/16−07−2015 απόσπασμα πρακτικού της 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δια−
τροφή και Διαιτολογία» του Τμήματος Διατροφής και 
Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρει−
ου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξάν−
δρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διατροφή και Διαιτολο−
γία» με δύο κατευθύνσεις «Διατροφή και Λειτουργικά 
Τρόφιμα» και «Κλινική Διαιτολογία», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή προωθημένων 
γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανά−
γκες της επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολο−
γίας και συγκεκριμένα, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση 
επιστημόνων οι οποίοι θα αποκτήσουν το απαραίτητο, 
υψηλού επιπέδου υπόβαθρο στην επιστήμη της Διατρο−
φής και της Διαιτολογίας ώστε σε συνδυασμό με τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 
των κλάδων της επιστήμης. Επί πλέον οι απόφοιτοι θα 
είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς 
τομείς του δημοσίου, καθώς και να εργασθούν ως ελεύ−
θεροι επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και προώθηση της 
έρευνας σε όλα τα πεδία του ΠΜΣ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στη «Διατροφή και Διαιτολογία», στις Κατευθύν−
σεις «Διατροφή και Λειτουργικά Τρόφιμα» και «Κλινική 
Διαιτολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώ−
τατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) όλων των 
επιστημονικών κλάδων Ελληνικών, ή αναγνωρισμένων 
στη χώρα τους Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Πτυχιούχοι τμημάτων με ασθενές επιστημονικό υπόβα−
θρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι δυνατό 
να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μάθημα ή μαθή−
ματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
ΜΔΕ, ορίζεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα. Παρέχεται η 
δυνατότητα Τμηματικής Φοίτησης με ελάχιστη χρονι−
κή διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, οριζόμενη στα 
τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS)που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 
95 ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διατροφή και Λειτουργικά Τρόφιμα» υποχρε−
ούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 (πέντε) μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄εξαμήνου, 4 
(τέσσερα) μαθήματα στη διάρκεια του Β΄εξαμήνου και να εκπονήσουν επιτυχώς την Ερευνητική Διατριβή κατά το 
Β΄ εξάμηνο σπουδών, το θέμα της οποίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές το αργότερο έως το τέλος 
του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 65 ECTS και η Ερευνητική 
Διατριβή με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές της Κατεύθυνσης «Κλινική Διαιτολογία» υποχρεούνται να παρακο−
λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 (πέντε) μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄εξαμήνου, 3 (τρία) μαθήματα 
στη διάρκεια του Β΄εξαμήνου και να εκπονήσουν επιτυχώς την Πρακτική Κλινική Άσκηση και Διατριβή κατά το 
Β΄ εξάμηνο σπουδών, το θέμα της οποίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές το αργότερο έως το τέ−
λος του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 59 ECTS και η Πρακτική 
Κλινική Άσκηση και Διατριβή με συνολικό φόρτο εργασίας 36 ECTS.

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου, Κοινά για τις Δύο Κατευθύνσεις Χαρακτηρισμός μαθήματος ΕCTS
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γενικού Υπόβαθρου 8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γενικού Υπόβαθρου 5
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι Ειδικού Υπόβαθρου 8
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ Ειδικού Υπόβαθρου 6
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι Ειδικού Υπόβαθρου 8
Κατεύθυνση «Διατροφή και Λειτουργικά Τρόφιμα» Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου Χαρακτηρισμός μαθήματος ΕCTS
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ Ειδικού Υπόβαθρου 8
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ Ειδικού Υπόβαθρου 8
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟ−
ΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Εξειδίκευσης 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Εξειδίκευσης 8
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Εξειδίκευσης 30
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Κατεύθυνση «Κλινική Διαιτολογία» Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου Χαρακτηρισμός μαθήματος ΕCTS
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ Ειδικού Υπόβαθρου 8
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ Ειδικού Υπόβαθρου 8
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Εξειδίκευσης 8
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Εξειδίκευσης 36
Στο Πρόγραμμα Τμηματικής Φοίτησης τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου διδάσκονται στο Α΄ Έτος (Α΄ και Β΄ Εξά−

μηνο) και του Β΄ Εξαμήνου στο Β΄ Έτος (Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο).

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
20 (είκοσι) φοιτητές για το ΠΜΣ και 20 (είκοσι) για τον 
κύκλο Τμηματικής Φοίτησης.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
απασχολούνται μέλη ΕΠ του Τμήματος Διατροφής και 
Διαιτολογίας, καθώς και μέλη ΕΠ και ΔΕΠ και άλλων 
Τμημάτων των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμο−
ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμή−
ματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξάνδρει−
ου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει χώρους 
διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα 
μέσα διδασκαλίας και εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό 
υψηλής τεχνολογίας.

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008, το ετήσιο 
κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ υπολογίζεται σε 76.000€ 
και αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 26.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 6.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 17.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 4.000 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ−ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4.000 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΤΕΙΘ 11.400 €

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΛΚΕ 7.600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 76.000 €

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Τμηματικής 
Φοίτησης υπολογίζεται σε 76.000 € και αναλύεται ως 
εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 26.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 5.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 7.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 4.000 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ−ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 15.000 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΤΕΙΘ 11.400 €

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΛΚΕ 7.600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 76.000 €

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

F
Αριθμ.       πράξης 88 (6)
  Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής 
Παραγωγής», του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογί−
ας Τροφίμων και Διατροφής, του ΑΤΕΙ−Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 

Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´ 159) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α´ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
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2. Την αριθμ. 1/04−02−2013 πράξη του Συμβουλίου 
του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ−Θ (ΦΕΚ 
44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06−02−2013).

3. Την αριθμ. 37225/Ε5/15−3−2013 υπουργική  απόφαση 
(ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9−Γ42) διαπιστωτική διορισμού του Προέ−
δρου του ΑΤΕΙ−Θ. 

4. Το άρθρο 34, του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/7.10.2014) 
«Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.)».

5. To άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/8.12.2014) 
«Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).

7. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/
τ. Α΄/30−01−2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανι−
σμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03−06−2013) «Συγχώνευση 
Σχολών − Μετονομασία Τμημάτων − Συγχώνευση Τμη−
μάτων − Κατάργηση Τμημάτων − συγκρότηση Σχολών 
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ−Θ».

10. Την αριθμ. 1/02−07−2015 απόφαση της Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

11. Το αριθμ. ΔΦ2.1/1640/28−04−2015 έγγραφο του ΑΤΕΙ−Θ 
προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε αυτό έκθεση εσω−
τερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και το αριθμ 624/28−
04−2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κατάθεσης της έκθεσης. 

12. Το αριθμ. 6/16−07−2015 απόσπασμα πρακτικού της 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καινοτόμα 
Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής», του Τμή−
ματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, 
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα Αειφό−
ρου Αγροτικής Παραγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, στους τομείς των γε−
ωπονικών επιστημών και των τεχνολογικών εφαρμογών 
τους, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της αειφόρου 
γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και καινοτό−
μων επιχειρηματικών δράσεων του αγροτικού τομέα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη έρευνας και μετα−
πτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου 
σπουδών ΑΕΙ) στα επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης 
Γεωπονικής επιστήμης και Τεχνολογίας και ειδικότερα 
στα επιστημονικά πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγω−
γής καθώς και της Αγροτικής Οικονομίας με έμφαση την 
ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Μέσω του 
ΠΜΣ επιδιώκεται η εξειδίκευση στελεχών και συμβούλων, 
ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των 
εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, οργανισμών (δημόσιων 
και ιδιωτικών) του αγροτικού τομέα, με προσανατολισμό 
την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων αειφόρου αγρο−
τικής παραγωγής και ανάπτυξης.

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις:
«Αγροτική Επιχειρηματικότητα» 
«Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή» 
«Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδα−

φοϋδατικών Πόρων»
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να απασχολούνται 

βάσει των παρεχόμενων Ειδικεύσεων, ως:
α) Στελέχη υπηρεσιών παροχής συμβουλών (γεωρ−

γικοί, επιχειρηματικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι, σύμ−
βουλοι καινοτομίας),

β) στελέχη επιχειρήσεων αγροτικής παραγωγής και 
εμπορίας και

γ) ως σύγχρονοι επιχειρηματίες με εξωστρεφή προ−
σανατολισμό.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ δύναται να παρέ−
χουν επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη:

α) στην εφαρμογή νέων καινοτόμων καλλιεργητικών 
πρακτικών, βελτίωση φυτών και ζώων και αειφορική 
διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, 

β) στην ανάπτυξη μεθόδων αειφόρου διαχείρισης φυ−
τικού κεφαλαίου και χρήση σύγχρονων, καινοτόμων και 
οικολογικά αποδεκτών μεθόδων φυτοπροστασίας,

γ) στην αειφόρο εκτροφή των ζώων, στη διασφάλιση 
της υγείας τους και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
ζωικής προέλευσης,

δ) στη διάθεση της αγροτικής παραγωγής, βάσει της 
διεθνούς και εγχώριας ζήτησης, 

ε) στην εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική, στο νομικό 
πλαίσιο και τα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και 
στη δυναμική της εξέλιξης του αγροτικού τομέα σε 
εγχώριο και διεθνές περιβάλλον,

στ) στην ορθολογική διαχείριση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάληψη καινοτόμων 
επιχειρηματικών δράσεων.

Επίσης, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, μπορούν να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώ−
ματος στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το 
επιτρέψει), ή σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλε−
ξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απονέμει Μεταπτυχιακό Δί−
πλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα 
Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» με τρεις ειδικεύσεις: 

«Αγροτική Επιχειρηματικότητα» 
«Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή» 
«Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδα−

φοϋδατικών Πόρων»
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυ−
χιούχοι τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Γεωπονίας, 
Κτηνιατρικής, Βιολογίας, καθώς και άλλων σχετικών 
εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημί−
ων/Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης είναι δυνατόν να 
υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων 
ΑΕΙ, με ανάλογα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδια−

φέροντα. Ειδικότερα για την κατεύθυνση της Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας, δύναται να υποβάλλουν αίτηση 
και απόφοιτοι Οικονομικών Τμημάτων ΑΕΙ.

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

H χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζεται σε δέκα πέντε 
(15) μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις ακαδημαϊκές πε−
ριόδους, πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων 
τα οποία αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί 
σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά το ΠΜΣ αποδίδει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα των 
μαθημάτων, ορίζεται ως εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα

Μαθήματα ECTS

1 Κοινά για τις 
τρεις ειδικεύσεις Ειδικά Θέματα Γεωργικής Στατιστικής και Πειραματισμού 7,5

2 Αειφόρα Συστήματα Παραγωγής 7,5
Ειδίκευση «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
Α΄ εξάμηνο/περίοδος
3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Γεωργικές Επενδύσεις 7,5
4 Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων 7,5
Β΄ εξάμηνο/περίοδος
5 Λογιστική Επιχειρήσεων Γεωργίας 7,5
6 Οικονομική Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου 7,5
Δύο μαθήματα επιλογής (ΕΥ) από τα παρακάτω: 7,5

7 και 8

i Διοίκηση Καινοτομιών και Γεωργική Συμβουλευτική 7,5
ii Συλλογικό και Εναλλακτικό Επιχειρείν στον Αγροτικό Χώρο 7,5
iii Κοινή Αγροτική Πολιτική και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 7,5
iv Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία 7,5

Ειδίκευση «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»
Α΄ εξάμηνο/περίοδος
3 Σύγχρονες Τάσεις στην Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων 7,5

4 Εφαρμογές της Σύγχρονης Βιοτεχνολογίας στην Αναπαραγωγή και Γενετική Βελτίωση 
Ζώων 7,5

Β΄ εξάμηνο/περίοδος
5 Σύγχρονες Τάσεις στη Διατροφή Ζώων 7,5
6 Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Ζωική Παραγωγή 7,5
7 Σύγχρονες Τάσεις στην Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων 7,5
8 Υγιεινή της Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων και των Προϊόντων τους 7,5
Ειδίκευση «Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων»
Α΄ εξάμηνο/περίοδος

3 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία και Ολοκληρωμένη Παραγωγή των Φυτών Μεγάλης Καλ−
λιέργειας 7,5

4 Καινοτομικές Εφαρμογές στην Φυτοπροστασία 7,5
Β΄ εξάμηνο/περίοδος
5 Αειφορική Διαχείριση Εδαφικών Πόρων 7,5
6 Σχεδιασμός Αρδευτικών Συστημάτων 7,5
Δύο μαθήματα επιλογής (ΕΥ) από τα παρακάτω: 7,5

7 και 8

i Μηχανολογικές Εφαρμογές στη Συγκομιδή Αγροτικών Προϊόντων 7,5
ii Εκτροφή και Συμπεριφορά Εντόμων 7,5
iii Φυσιολογία και Βιοχημεία της Δράσης των Ζιζανιοκτόνων 7,5
iv Προχωρημένη Φυσιολογία Φυτών 7,5

Γ΄ εξάμηνο/περίοδος
Κοινό και για τις
τρεις ειδικεύσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

Τα μαθήματα προσφέρονται στην Ελληνική, αλλά δύναται κατά περίπτωση να προσφέρονται και στην Αγγλική 
γλώσσα.
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Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

O αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγο−
νται, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοι−
τητές ανά έτος εισαγωγής, που κατανέμονται ως εξής:

Μέχρι δέκα έξι (16) στην ειδίκευση «Αγροτική Επιχει−
ρηματικότητα».

Μέχρι δώδεκα (12) στην ειδίκευση «Συστήματα Ακρι−
βείας στη Ζωική Παραγωγή» και 

Μέχρι δώδεκα (12) στην ειδίκευση «Ορθολογική Δια−
χείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων», 

Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται βάσει 
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του ΠΜΣ.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων και 
εργαστηριακών ασκήσεων θα απασχολούνται μέλη ΕΠ 
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΕΠ και ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κα−
τηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5, παρ. 1, του Ν. 3685 (ΦΕΚ 148 Α΄/16−7−2008). 

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ−
χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Τεχνολό−
γων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 
η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα 
εξοπλισμένους με σύγχρονα εποπτικά μέσα, ερευνητι−
κό εξοπλισμό, αγρόκτημα με σύγχρονες κτιριακές και 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και το αναγκαίο 
ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, θα γίνεται 
παράλληλη χρήση άλλων υποδομών που προσφέρει το 
Τμήμα και το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (βιβλιοθή−
κες, εργαστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός 
μηχανολογικός και κτιριακός εξοπλισμός).

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται να είναι 
τετραετής με δυνατότητα επέκτασής του στα οκτώ (8) 
έτη, κατόπιν εκτίμησης της απήχησης που θα έχει το 

Π.Μ.Σ. (Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195 Α΄, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει).

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προϋπολογίζεται σε 
€72.000 ανά κύκλο σπουδών. Οι κατηγορίες δαπανών με 
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Ν. 3685/2008, είναι οι εξής:

α/α Κατηγορία δαπάνης Προϋπολογισμός 
(€)

1 Δαπάνες για αμοιβές διδασκόντων 26.000
2 Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής 

διδασκόντων
2.800

3 Δαπάνες προβολής και διαφήμισης 2.500
4 Δαπάνες γραμματειακής και τεχνι−

κής υποστήριξης
5.500

5 Αναλώσιμα και λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες

10.000

6 Λειτουργικές δαπάνες ΑΤΕΙ Θεσ−
σαλονίκης (25%)

18.000

7 Κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ (10%) 7.200
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα−

λυφθεί από:
α. Δίδακτρα. 
β. Πόρους από ερευνητικά και κοινοτικά προγράμματα, 

καθώς και λοιπές επιχορηγήσεις.
γ. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέ−

ων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή 
φυσικών προσώπων.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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