
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου: 
α) 29544/11-7-2018 (ΦΕΚ 3338/τ.Β’/10-8-2018) 
σχετικά με την ίδρυση και β) 27628/28-5-2019 
(ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/19-6-2019) σχετικά με την έγκρι-
ση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Γνωστική Ψυχολογία και 
Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

2 Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου: 
α)  29296/18-7-2018 (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018) 
σχετικά με την ίδρυση και β) 27629/28-5-2019 
(ΦΕΚ 2308/τ.Β’/13-6-2019) σχετικά με την έγκριση 
Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Χημική και Βιομοριακή Μη-
χανική - Chemical and Biomolecular Engineering» 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 34174 (1)
Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου: 

α) 29544/11-7-2018 (ΦΕΚ 3338/τ.Β’/10-8-2018) 

σχετικά με την ίδρυση και β) 27628/28-5-2019 

(ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/19-6-2019) σχετικά με την έγκρι-

ση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Γνωστική Ψυχολογία και 

Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2994/18-6-2019)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018,

3. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/ 8-12-2017 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2- 2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι- 
κής και άλλες διατάξεις».

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

6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου: α) 29544/ 11-7-2018 
(ΦΕΚ 3338/τ.Β’/10-8-2018) σχετικά με την ίδρυση και 
β) 27628/28-5-2019 (ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/19-6-2019) σχετικά 
με την έγκριση Κανονισμού του Προ- γράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γνωστική Ψυχολογία και 
Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυ-
χολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
332/28-3-2019).

8. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
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στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

9. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

10. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ- σαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β’ του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι 
θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν 
την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρ-
κεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής 
τους». Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτα-
νη λήγει την 31η Αυγούστου 2019.

12. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 30273/18-6-2019 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (συ-
νεδρίαση με αριθμό 14/5-6-2019).

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

Α. Την τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 
αριθμό 29544/11-7-2018 (ΦΕΚ 3338/τ.Β’/10-8- 2018), 

από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σχετικά με την ίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Γνωστική Ψυχο-
λογία και Εφαρμογές», ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Προστίθεται στο τέλος της πρώτης παραγράφου νέο 
εδάφιο: “Προκειμένου για τη λήψη Δ.Μ.Σ. ο/η μεταπτυχι-
ακός/κη φοιτητής/ρια καλείται να επιλέξει υποχρεωτικά 
ένα εκ των δύο μαθημάτων επιλογής ΓΨ 102 «Βασικές 
Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδο-
μένων» ή ΔΤ-603 «Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι 
Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων»”.

Καταργείται το μάθημα Δ΄ εξαμήνου «Γνωστικές Επι-
στήμες και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΓΨ-400)» (10 ECTS).

Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS 
φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με 
ογδόντα (80) πιστωτικές μονάδες (ECTS) καθώς και στην 
εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου 
εξαμήνου φοίτησης που ισοδυναμεί με σαράντα (40) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδ. Μάθημα Τύπος
Ώρες διδ./
εβδομάδα

ECTS

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΓΨ-100 Γνωστικές Λειτουργίες Υ 2 10

ΓΨ-101 Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και Θυμικού Υ 2 10

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

ΓΨ-102 Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων
ΥΕ

2
10

ΓΨ-103 Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό Κόσμο 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΓΨ-200
Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες κατά τη Διά Βίου Ανάπτυξη 
και Γήρανση

Υ 2 10

ΔΤ-600 Εγκέφαλος και Συμπεριφορά Υ 2 10

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα
ΥΕ

2
10

ΔΤ-602 Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
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Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

ΔΤ-500 Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση
ΥΕ

2
10

ΔΤ-501 Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές 2

ΕΡΓ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΕΡΓ 40 20

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Δ΄ Εξάμηνο(30 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

ΔΤ-603
Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών 
Δεδομένων

ΥΕ
2

10
ΔΤ-604

Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους  και 
Συνέπειές της

2

ΕΡΓ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΕΡΓ 40 20

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

Επισήμανση: Προκειμένου για τη λήψη Δ.Μ.Σ. ο/η φοι-
τητής/ρια καλείται να επιλέξει υποχρεωτικά ένα εκ των 
δύο μαθημάτων επιλογής ΓΨ 102 «Βασικές Στατιστικές 
Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων» ή ΔΤ-
603 «Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας 
Εμπειρικών Δεδομένων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 29544/
11-7-2018 (ΦΕΚ 3338/τ.Β’/10-8-2018) της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό 27628/
28-5-2019 (ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/19-6-2019) σχετικά με τον Κα-
νονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία 
Επιλογής Εισακτέων

Καταργείται το κριτήριο γ) Η επίδοση σε διπλωματική 
εργασία 20% και προστίθεται στο κριτήριο δ)

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία 
και Εφαρμογές» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
13 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών 
ανά διδάσκοντα/ουσα στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία 
και Εφαρμογές» είναι 2 φοιτητές/ριες.

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει 1.638 ενεργούς προπτυχι-
ακούς/ές φοιτητές/ριες, 23 μέλη Δ.Ε.Π. και 1 μέλος του 
Ε..Δ.Ι.Π. που ασκεί διδακτικό έργο. Ο μέγιστος αριθμός 
προπτυχιακών φοιτητών/ριών ανά διδάσκοντα/ουσα 
στο Π.Π.Σ. είναι 68 προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες/δι-
δάσκοντα.

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία 
και Εφαρμογές» το αργότερο έως 31 Μαΐου κάθε έτους 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση 
για την κάλυψη 13 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10 
Ιουνίου έως 20 Ιουλίου εκάστου έτους. Οι εισαγωγικές 
γραπτές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά 
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι ακρι-
βείς ημερομηνίες ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στο 
Π.Μ.Σ αναρτάται από τη Γραμματεία στο διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αι-
τήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος 
(http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα-γραμ-
ματείας) και να τις υποβάλλουν στη Γραμματεία του 
Τμήματος αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστο-
λή εντός της οριζόμενης από τον παρόντα Κανονισμό 
προθεσμίας.

Α. Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
1. Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και όποιας 

άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α.
2. Ατομική έκθεση για τους λόγους επιλογής του εν 

λόγω Π.Μ.Σ.
Β. Οι αιτήσεις των υποψήφιων συνοδεύονται από σχε-

τικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που κατα-
θέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί 
με την αίτηση συμμετοχής:

1. Βασικός Τίτλος Σπουδών
2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
4. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου 

Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και 
όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. 
Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει απόδειξη 
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γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να 
υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην αγγλική γλώσσα από 
εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, 
απόφοιτοι αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται 
βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνι-
κής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου 
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.

5. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα 
αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέ-
δρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κ.λπ.)

Για να γίνει ένας/μία υποψήφιος/α δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. 
«Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» απαιτείται να έχει 
εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα: «Γνωστικές Λειτουρ-
γίες».

Η αξιολόγηση των γραπτών στο υπό εξέταση μάθη-
μα γίνεται από δύο βαθμολογητές οι οποίοι είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι οποίοι έχουν συναφές με το 
εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο. Το άθροι-
σμα των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός 
του υποψηφίου στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές 
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με ένα 
αναπληρωματικό εξεταστή/ρια ίδιας ή συναφούς ειδικό-
τητας. Στην εξέταση της αγγλικής γλώσσας ως εξεταστές/
στριες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα 
μέλος Δ.Ε.Π. και ένας/μία διδάσκων/ουσα της αντίστοι-
χης ξένης γλώσσας στο Τμήμα. Ο υποψήφιος επιτυγχάνει 
στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα 
των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στα οποίο 
εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογι-
κή κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).

Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων αναρτάται από τη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 
εκάστου έτους, στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο 
Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτα-
σης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικεί-
μενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία 
και Εφαρμογές» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω 
κριτηρίων:

α) Επιτυχή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις με 
ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 
60%.

β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμ-
μετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%.

γ) Η συναφής ερευνητική ή/και επαγγελματική δρα-
στηριότητα με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθ-
μό αξιολόγησης 30%.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης κατόπιν 
σχετικού ελέγχου καταρτίζει τον τελικό πίνακα των επι-
τυχόντων ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος και αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εισάγονται στο Π.Μ.Σ. 
όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο επι-
τυχόντα λαμβάνοντας υπόψη στην τελική βαθμολογία το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο βαθμολόγησης. Στην περίπτω-
ση που οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα 
υπερβαίνουν το 25% του αριθμού των εισακτέων στο 
ΠΜΣ, συγκεκριμένα είναι περισσότεροι από τρεις (3), η 
επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιείται με κλήρω-
ση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Με σχετική απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να προ-
βλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση μαθήματος ή 
κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών (έως 3 μαθήματα) συναφών με το Π.Μ.Σ. από 
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες οι οποίοι, λόγω των 
προπτυχιακών τους σπουδών δεν πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο στην 
επιστήμη της Ψυχολογίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων
 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική 
Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί 
στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές». Ως γλώσσα 
διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Ελληνική εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες προσκαλούνται μέλη Δ.Ε.Π. 
πανεπιστημίων της αλλοδαπής για διαλέξεις ή σεμινάρια, 
οπότε η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται στην 
αγγλική γλώσσα.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν την 
1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου 
(συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου), ενώ 
τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 15 Φε-
βρουαρίου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου (συμπε-
ριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου). Κάθε ακα-
δημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις 
εβδομάδες μη συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων. 
Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν 2 ώρες διδασκαλίας 
την εβδομάδα.
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Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών συνίσταται:

− Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρε-
ωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδόντα (80) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

− Στην εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου και 
4ου εξαμήνου φοίτησης που ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η κατανομή τους 
ορίζεται ως εξής:

Κωδ. Μάθημα Τύπος
Ώρες διδ./
εβδομάδα

ECTS

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΓΨ-100 Γνωστικές Λειτουργίες Υ 2 10

ΓΨ-101 Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και Θυμικού Υ 2 10

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

ΓΨ-102 Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων
ΥΕ

2
10

ΓΨ-103 Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό Κόσμο 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΓΨ-200
Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες κατά τη Δια Βίου Ανάπτυξη και 
Γήρανση

Υ 2 10

ΔΤ-600 Εγκέφαλος και Συμπεριφορά Υ 2 10

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα

ΥΕ

2

10ΔΤ-602 Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Γ΄ Εξάμηνο(30 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

ΔΤ-500 Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση
ΥΕ

2
10

ΔΤ-501 Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές 2

ΕΡΓ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΕΡΓ 40 20

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Δ΄ Εξάμηνο(30 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

ΔΤ-603
Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών 
Δεδομένων

ΥΕ
2

10
ΔΤ-604

Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους και 
Συνέπειές της

2

ΕΡΓ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΕΡΓ 40 20

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS
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Επισήμανση: Προκειμένου για τη λήψη Δ.Μ.Σ. ο/η φοι-
τητής/ρια καλείται να επιλέξει υποχρεωτικά ένα εκ των 
δύο μαθημάτων επιλογής ΓΨ 102 «Βασικές Στατιστικές 
Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων» ή ΔΤ-
603 «Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας 
Εμπειρικών Δεδομένων».

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
στη Συνέλευση του Τμήματος, έγκριση της Συγκλήτου 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εί-
ναι δυνατή η αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος 
Σπουδών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
Τμήματος.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καταρτίζεται 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και 
αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος.

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καλείται 
να υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων τα οποία 
προτίθενται να παρακολουθήσει το τρέχον εξάμηνο και 
να εξεταστεί σε αυτά στην αντίστοιχη εξεταστική περίο-
δο. Αλλαγή στη δήλωση μαθημάτων επιτρέπεται μόνο 
για εξαιρετικούς λόγους και μόνο για μαθήματα υποχρε-
ωτικά κατ’ επιλογήν, το αργότερο εντός 15 ημερών μετά 
τη λήξη της υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων των 
μαθημάτων με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του Π.Μ.Σ., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και 
τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων, τόσο του μαθή-
ματος του οποίου αιτείται την αλλαγή όσο και εκείνου 
με το οποίο αιτείται να το αντικαταστήσει.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. υλοποιούνται με διά ζώσης 
εκπαίδευση στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται η φυσική 
παρουσία του/της μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/ριας στο 
χώρο εκπαίδευσης. Δεν προσφέρεται η δυνατότητα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοι-
τητές/ριες παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. και μετέχουν ενεργά στις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητές του. Για την επιτυχή πα-
ρακολούθηση ενός μαθήματος επιτρέπονται έως και 2 
αδικαιολόγητες απουσίες ανά εξάμηνο. Αν οι απουσίες 
είναι δικαιολογημένες, σε συνεννόηση με τον διδάσκο-
νται θα αναζητούνται τρόποι με τους οποίους θα μπορεί 
να καλυφθεί η απολεσθείσα ύλη.

H διδασκαλία των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικών μαθημάτων αποσκοπεί στην σε βάθος 
ενασχόληση με ειδικά θέματα είτε με ανάπτυξη από 
το/τη διδάσκοντα/ουσα, είτε με τη μορφή δια- λογικής 
συζήτησης, είτε με την εκπόνηση εργασιών, είτε και με 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τρόπο, που μπορεί κατά την 
κρίση του/της διδάσκοντα/ουσας να συμβάλει καλύτερα 
στην επιστημονική εμβάθυνση και να προκαλέσει τη 
σχετική έφεση του/της φοιτητή/ριας.

Το Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» 
εντάσσεται στις διαδικασίες αξιολόγησης όπως αυτές 
έχουν καθοριστεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότη-
τας (Α.ΔΙ.Π.). Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. συμπληρώνουν 
τα απογραφικά δελτία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. στην 

ηλεκτρονική σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με τα κριτή-
ρια που έχουν τεθεί από την Α.ΔΙ.Π. στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα. Μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού 
εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες δύνανται 
να αξιολογούν τα μαθήματα τα οποία παρακολούθησαν 
το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, την διδαχθείσα ύλη, την 
ανταπόκριση της στους μαθησιακούς στόχους καθώς 
και το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση 
μαθημάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 
διαδικτυακού τόπου της ΜΟ.ΔΙ.Π.(qa.auth.gr) του Α.Π.Θ. 
σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση μαθημάτων αποτελεί μια από 
τις σημαντικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητάς 
τους στο Α.Π.Θ. και διασφαλίζει την ανωνυμία των συμ-
μετεχόντων/ουσών.

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εντός του μηνός 
Οκτωβρίου του πρώτου έτους ορίζεται ένα μέλος ΔEΠ, 
από αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, 
ως σύμβουλος σπουδών για την παρακολούθηση και 
έλεγχο της πορείας των σπουδών κάθε μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας. Το μέλος ΔEΠ συνεργάζεται με τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή για την άσκηση της αρμοδιότητάς 
του αυτής. Αντικατάσταση του/της συμβούλου σπουδών 
είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της μεταπτυχια-
κού/κης φοιτητή/ριας στη Συντονιστική Επιτροπή του 
Π.Μ.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη του/της συμβούλου που 
έχει οριστεί.

Στην περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών η ανα-
πλήρωση τους εξασφαλίζεται με επανάληψη της διδα-
σκαλίας του απολεσθέντος μαθήματος. Ο/Η διδάσκο-
ντας/ουσα, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., 
αναπληρώνει τη διδασκαλία του μαθήματος σε ημέρα 
και ώρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύ-
ρυθμη λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος του 
Π.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση της επίδοσης σε κάθε μάθημα είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνει γραπτή εξέταση με ερωτή-
σεις σύντομης/ εκτεταμένης απάντησης ή πολλαπλής 
επιλογής, προφορική εξέταση ή παρουσίαση, κατάθε-
ση γραπτών εργασιών/εκθέσεων/αναφορών ή συνδυ-
ασμό των παραπάνω μεθόδων αξιολόγησης. Ο τρόπος 
αξιολόγησης των μαθημάτων ανακοινώνεται από τους 
διδάσκοντες στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών ορίζεται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή 
μισής μονάδας. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος θε-
ωρείται επιτυχής εάν ο τελικός βαθμός είναι τουλάχιστον 
έξι (6). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας με το 
χαρακτηρισμό της επίδοσης του/της μεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/ριας έχει ως εξής:

8,5 - 10  «Άριστα»
6,5 - 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου  «Λίαν Καλώς» 
6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου  «Καλώς»
Αν στη διδασκαλία ενός μαθήματος συμμετέχουν 

ισόποσα δύο ή περισσότεροι διδάσκοντες τότε στις 
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εξετάσεις μετέχουν όλοι και βαθμολογούν παράλληλα. 
Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των 
διδασκόντων. Αν συμμετέχουν περισσότεροι του ενός 
διδάσκοντες με διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής στη 
διδασκαλία, τότε ο τελικός βαθμός καθορίζεται με βάση 
την αντίστοιχη συμμετοχή των βαθμών των διδασκό-
ντων.

Η τελική αξιολόγηση για κάθε διδασκόμενο μάθημα 
πραγματοποιείται μετά το τέλος του αντίστοιχου εξαμή-
νου κατά το οποίο διδάσκεται το μάθημα. Τα μαθήματα 
εξετάζονται κατά τη διάρκεια δύο εξεταστικών περιόδων 
Ιανουαρίου, Ιουνίου και επαναληπτικά την περίοδο Σε-
πτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια της κάθε 
εξεταστικής περιόδου δεν υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες 
και ξεκινά με τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η 
συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων είναι υπο-
χρεωτική στις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Εάν φοιτητής/ρια δεν προσέλθει 
στην εξέταση τη συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται 
αποτυχών στο μάθημα και δεν προβλέπεται δυνατότητα 
εξέτασης σε διαφορετική ημερομηνία.

Η τελική εξέταση κάθε μαθήματος πραγματοποιείται 
δύο (2) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος (τακτική και επανα-
ληπτική εξέταση). Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο 
μάθημα και κατά τη δεύτερη φορά, γεγονός που συ-
νεπάγεται αυτόματη διακοπή φοίτησης από το Π.Μ.Σ., 
ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια δύναται μετά από 
αίτηση του να εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επι-
τροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 
Αποτυχία και κατά την παραπάνω εξέταση συνεπάγεται 
οριστική διακοπή της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος και χορήγηση στο/στη 
μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια βεβαίωσης παρακολού-
θησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια που δεν προσήλθε 
στις εξετάσεις του τέλους του εξαμήνου ή στην επανα-
ληπτική εξέταση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, θε-
ωρείται ότι απέτυχε στα μαθήματα αυτά.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/ η φοιτήτρια δεν 
προσέλθει στην τελική παρουσίαση της μεταπτυχιακή 
του/της εργασίας ή εάν αυτή απορριφθεί από την εξε-
ταστική επιτροπή, προσέρχεται ή επαναλαμβάνει την 
προσπάθειά του/της αφού καταθέσει διορθωμένο αντί-
τυπο της εργασίας του/της, προκειμένου να αξιολογηθεί 
εκ νέου, κάνοντας χρήση της παράτασης του χρόνου 
φοίτησης που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. Σε 
περίπτωση που ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/ρια δεν 
εμφανιστεί ή αποτύχει εκ νέου, διακόπτεται οριστικά η 
φοίτηση του/της στο Π.Μ.Σ. με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και του/της χορηγείται βεβαίωση παρακο-
λούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Περιγραφή Μαθημάτων

Α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. ΓΨ-100 Γνωστικές Λειτουργίες (10 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι να διευκολύνει την κατα-

νόηση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων που αφο-
ρούν τη μελέτη των γνωστικών διεργασιών με έμφαση 
στη διαδικασία της μάθησης και της μνήμης. Η ενότητα 
αποτελεί μία επισκόπηση των κυριότερων γνωστικών 
λειτουργιών όπως η προσοχή, η μνήμη, η σκέψη, η γλώσ-
σα και η λύση προβλημάτων με στόχο την κατανόηση 
των αλληλεπιδράσεων τους, τη συνεισφορά τους στη 
μάθηση και τη σχέση τους με το θυμικό. Καλύπτονται 
επίσης θέματα όπως η σχέση της σκέψης με τα συναι-
σθήματα και ο ρόλος των γνωστικών διεργασιών στις 
διαπροσωπικές σχέσεις.

2.  ΓΨ-101 Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του 
Γνωστικού και Θυμικού (10 ECTS)

Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται θέματα που 
αφορούν την ενημερότητα που έχουν οι άνθρωποι για 
τις γνωστικές τους διεργασίες και τη ρύθμισή τους. Εξε-
τάζονται διάφορα είδη του μεταγιγνώσκειν και οι τρόποι 
μελέτης τους, καθώς και θέματα που αφορούν τη σχέση 
των μεταγνωστικών διεργασιών με τη μνήμη και τη μά-
θηση. Επισημαίνονται οι επιδράσεις θυμικών και κοινω-
νικών παραγόντων στις μεταγνωστικές διεργασίες, και ο 
ρόλος των μεταγνωστικών εμπειριών και μεταγνωστικής 
γνώσης, στη μάθηση και σκέψη. Έμφαση δίνεται, επίσης, 
στις μεταγνωστικές δεξιότητες και χρήση γνωστικών 
και μεταγνωστικών στρατηγικών για την αυτορύθμιση 
της μάθησης.

3.  ΓΨ-200 Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες κατά τη 
Διά Βίου Ανάπτυξη και Γήρανση (10 ECTS)

Το μάθημα καλύπτει θεματικές περιοχές όπως οι βα-
σικές αρχές της διά βίου ανάπτυξης και της γήρανσης 
αλλά και οι μέθοδοι μελέτης των διά βίου αναπτυξιακών 
διεργασιών και του γνωστικού γήρατος. Στη διά βίου 
γνωστική ανάπτυξη συζητιούνται οι αλλαγές στη νοημο-
σύνη και σε επιμέρους γνωστικές λειτουργίες. Τονίζεται ο 
γνωστικός έλεγχος, η αγγειακή υπόθεση και το μετωπιαίο 
γήρας. Εξετάζεται, επίσης, η διά βίου ανάπτυξη του θυ-
μικού και συζητιούνται οι αλλαγές στη συναισθηματική 
εμπειρία, στη ρύθμιση του θυμικού και στην αναγνώριση 
συναισθημάτων, καθώς και οι επιδράσεις θυμικών και 
κοινωνικών παραγόντων στις γνωστικές λειτουργίες των 
ηλικιωμένων. Καλύπτεται, επίσης, η περιοχή της κοινω-
νικής νόησης και εξετάζεται η σχέση της με το γνωστικό 
γήρας. Έμφαση δίνεται στα προγράμματα γνωστικής 
ενίσχυσης ηλικιωμένων και στην ενεργό γήρανση.

4. ΔΤ-600 Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (10 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότη-

τες: Νευροανατομία και συναπτικοί μηχανισμοί μάθησης 
και μνήμης. Εγκεφαλικοί μηχανισμοί συναισθήματος. 
Βιοψυχολογία του στρες (ορμόνες στρες, απόκριση σε 
στρεσογόνα ερεθίσματα). Πειραματικά μοντέλα στρες 
και επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τον εγκέφαλο.
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Δομική βάση-μηχανισμοί νευρωνικής ευπλαστότητας 
και νευροπλαστικές αποκρίσεις του κεντρικού νευρικού 
συστήματος σε περίπτωση βλαβών.

Β. Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τα κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα 

επιλέγονται από τα παρακάτω προτεινόμενα μαθήματα:
1.  ΓΨ-102 Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας 

Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)
Στατιστική επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων προ-

ερχόμενων από απλά πειραματικά σχέδια ή παρατήρηση. 
Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Μέθοδοι 
εκτίμησης της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Εφαρμογή 
βασικών στατιστικών μεθόδων μέσω λογισμικού στα-
τιστικής ανάλυσης.

2.  ΓΨ-103 Γνωστική Ψυχολογία: από το Εργαστήριο 
στον Πραγματικό Κόσμο (10 ECTS)

Η ενότητα Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας 
επικεντρώνεται σε θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας 
και την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή όπως στο 
χώρο της εργασίας, τον ελεύθερο χρόνο, τα δικαστήρια 
κ.λπ. Έμβαση δίνεται στα εμπειρικά δεδομένα που αξι-
οποιούνται έξω από το εργαστήριο στην πραγματική 
ζωή και διερευνά τη μεταφορά της ερευνητικής γνώσης 
στην πράξη. Στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν 
οι φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για το 
ρόλο των γνωστικών λειτουργιών στην καθημερινή ζωή.

3.  ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική 
Έρευνα(10 ECTS)

Tο μάθημα επικεντρώνεται σε προηγμένες μεθόδους 
έρευνας στην ψυχολογία. Καταρχάς όλοι οι φοιτητές ει-
σάγονται στη δεοντολογία έρευνας και στις ποσοτικές 
και ποιοτικές προσεγγίσεις στην ψυχολογική έρευνα. 
Στη συνέχεια, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν να 
παρακολουθήσουν έναν από τους δυο κύκλους μαθημά-
των που προσφέρονται ανάλογα με τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα. Ο Α’ κύκλος αφόρα στις ποσοτικές μεθό-
δους έρευνας, εξετάζοντας διαφορετικές προηγμένες 
μεθοδολογίες στο πλαίσιο της ποσοτικής προσέγγισης 
στην έρευνα. Ο Β’ κύκλος αφορά στις ποιοτικές μεθόδους 
έρευνας με έμφαση στις συγκεκριμένες μεθοδολογίες, 
αλλά και στη γενικότερη φιλοσοφία προσέγγισης του 
κοινωνικού κόσμου που διέπει την ποιοτική μεθοδο-
λογία. Και οι δυο κύκλοι του μαθήματος συνδυάζουν 
διαλέξεις με εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές ασκού-
νται σε συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων

4.  ΔΤ-602 Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην 
Εκπαίδευση (10 ECTS)

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν οι εξής 
θεματικές: α) Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μελέτη τη Σκέ-
ψης και εφαρμογές στην εκπαίδευση: Επιστημική Σκέψη 
και Κριτική Σκέψη. Προγράμματα παρέμβασης για την 
καλλιέργεια της Κριτικής Σκέψης στην εκπαίδευση. β) Γι-
γνώσκειν-Μεταγιγνώσκειν. Θεωρητικές προσεγγίσεις για 
τη σχέση μεταγιγνώσκειν και νοημοσύνης κατά την ανά-
πτυξη και εκπαιδευτικές εφαρμογές. γ) Μεταγιγνώσκειν 

και Γνωστικές λειτουργίες: Προσοχή και μεταπροσοχή, 
Κατανόηση κειμένου και μετακατανόηση (εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ακρίβειας παρακολού-
θησης της κατανόησης). δ) Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση 
(ΑΡΜ) και τρόποι αξιολόγησής της στο σχολικό πλαίσιο. 
Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για 
την προαγωγή της ΑΡΜ στο σχολικό πλαίσιο.

5.  ΔΤ-500 Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολο-
γική Εκτίμηση (10 ECTS)

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται εισαγωγή στη 
διαγνωστική διαδικασία. Διδάσκονται οι βασικές κλινικές 
δεξιότητες για τη συνέντευξη και τη λήψη ιστορικού, κα-
θώς και δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν κατά 
την ψυχολογική εκτίμηση. Παρουσιάζονται βασικές αρ-
χές ψυχομετρίας και μέθοδοι εκτίμησης της νοημοσύνης, 
της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας.

6.  ΔΤ-604 Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυ-
λιστικές Νόσους και Συνέπειές της (10 ECTS) 

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες: 
Ιατρική έρευνα και γήρας. Πρωτογενές γήρας: βιολογικές 
θεωρίες, παθολογοανατομικά ευρήματα. Αγγειακό γή-
ρας: παράγοντες κινδύνου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισό-
δια. Ήπια Γνωστική Διαταραχή (ΗΓΔ): νευροφυσιολογικοί 
και βιολογικοί δείκτες εξέλιξης ΗΓΔ, γνωστικά προκλητά 
δυναμικά και γνωστικές διαταραχές. Νευροεκφυλιστικά 
νοσήματα: άνοιες, νόσος Parkinson. Γήρας και κοινωνική 
πολιτική: μοντέλα φροντίδας ηλικιωμένων. Κοινωνικά 
προβλήματα ηλικιωμένων και νομική αντιμετώπισή τους: 
Διακρίσεις λόγω ηλικίας, ελαττώματα σχηματισμού δι-
καιοπρακτικής βούλησης. Κοινωνική συνεισφορά ηλικι-
ωμένων: Εθελοντισμός και προγράμματα διαγενεακών 
παρεμβάσεων.

7.  ΔΤ-501 Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές
(10 ECTS)

Γίνεται μια επισκόπηση της νευροπαθολογίας και της 
κλινικής εικόνας των βασικών νευρολογικών και ψυχια-
τρικών διαταραχών και άλλων παθήσεων που προσβάλ-
λουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ενδεικτικά, παρου-
σιάζονται νευροεκφυλιστικές διαταραχές (π.χ. άνοια 
οφειλόμενη στη νόσο Alzheimer), εγκεφαλικά επεισόδια, 
επιληψία, πολλαπλή σκλήρυνση, και οι συχνότερες νευ-
ρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές που καλείται να 
αξιολογήσει ένας νευροψυχολόγος στην κλινική πράξη. 
Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και την παρουσίαση και 
συζήτηση κλινικών περιπτώσεων.

8.  ΔΤ-603 Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργα-
σίας Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)

Στατιστική επεξεργασία σύνθετων πειραματικών σχε-
δίων μέσω μεθόδων της ανάλυσης διασποράς. Ειδικά 
θέματα στην ανάλυση παλινδρόμησης. Ανάλυση κυρίων 
συνιστωσών και διερευνητική ανάλυση παραγόντων. 
Εισαγωγή στα μοντέλα δομικών εξισώσεων και παρου-
σίαση των σημαντικότερων από αυτά. Επεξεργασία πο-
λυμεταβλητών δεδομένων από τον χώρο των επιστημών 
της συμπεριφοράς με χρήση λογισμικού στατιστικής 
ανάλυσης.
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται 

κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου φοίτησης. 
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι μια εργασία 
που πραγματοποιεί κάθε μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/
ρια μετά από συστηματική διερεύνηση ενός ερευνητικού 
ερωτήματος με σκοπό την προσέγγιση και ανάλυση του 
υπό το πρίσμα ερευνητικών δεδομένων που συλλέγο-
νται και την προσφορά νέας γνώσης πάνω στο θέμα. 
Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας υποβάλλει κατά την έναρξη του 3ου εξαμή-
νου φοίτησης, αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή του 
Π.Μ.Σ. στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και 
η περίληψη της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας. 
Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον/την επιβλέποντα/
ουσα για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ο οποίος 
διδάσκει στο ΠΜΣ και επιβλέπει την ερευνητική πρόοδο 
και καθοδηγεί τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/ρια καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής του/της 
εργασίας.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να είναι 
ερευνητική είτε βιβλιογραφική. Η γλώσσα συγγραφής 
της εργασίας είναι η ελληνική με εκτενή περίληψη στην 
αγγλική γλώσσα και η διάρκεια εκπόνησης της είναι δύο 
(2) εξάμηνα. Η διπλωματική εργασία μπορεί να γραφεί 
στην Αγγλική γλώσσα μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος με αντίστοιχα εκτενή περίληψη στην 
ελληνική γλώσσα.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζεται από 
τριμελή εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο/η 
επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ρια και η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Τα 
μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να 
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η επι-
βλέποντας/ουσα ή μέλος της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής εκλείψει, παραιτηθεί ή διαπιστωμένα αδυ-
νατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/ουσας, είναι δυνα-
τή η αντικατάσταση του/της η οποία γίνεται με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μορφοποίηση: Η διπλωματική εργασία πρέπει να εί-
ναι δακτυλογραφημένη σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4. 
Η έκταση της εργασίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 
10.000-15.000 λέξεις με χαρακτήρες γραμμάτων Times 
New Roman ή Arial, μέγεθος γραμματοσειράς 12, διά-
στιχο 1,5 και πλήρης στοίχιση κειμένου.

Δομή: Στην εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
απαραίτητα η περίληψη στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, τα περιεχόμενα, τα συμπεράσματα, οι πίνακες, 
η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.

Εξώφυλλο: Το εξώφυλλο της εργασίας θα περιλαμ-
βάνει το Πρόγραμμα Σπουδών, το Τμήμα, το όνομα του 
Ιδρύματος, τον τίτλο και τύπο της εργασίας, το όνομα 

του/της φοιτητή/ριας και του επιβλέποντα, τον τόπο 
εκπόνησης, την χρονολογία.

Εσώφυλλο: Το εσώφυλλο της εργασίας θα περιλαμ-
βάνει τον τύπο και τον τίτλο της εργασίας, το ονοματε-
πώνυμο του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/ριας και του 
επιβλέποντα καθώς και τα ονόματα της τριμελούς εξε-
ταστικής επιτροπής.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθενται σε 
τέσσερα (4) βιβλιοδετημένα αντίγραφα συνοδευόμενα 
από εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα στη Γραμματεία 
του Τμήματος προκειμένου να διανεμηθεί στα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τη βιβλιοθήκη του 
Τμήματος.

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας γίνεται 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ακαδημαϊκών 
και εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του/της μεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/ριας στο Π.Μ.Σ. ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση 
της Συνέλευσης κοινοποιείται στον υποψήφιο τουλάχι-
στον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία 
παρουσίασης. Η δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής 
εργασίας περιλαμβάνει την προφορική της ανάπτυξη 
και την υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της δι-
πλωματικής εργασίας ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα 
(10). Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται ο βαθμός 
έξι (6). Η εγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-
σία, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Τριμελής 
Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στην κεντρική βιβλι-
οθήκη του Α.Π.Θ. σε 1 έντυπο και 1 ψηφιακό αντίγραφο 
και αναρτάται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Βαθμός Δ.Μ.Σ.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο των 
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας με βάση τις πιστωτικές μονάδες αυ-
τών και υπολογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού 
ψηφίου.

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται 
Παράρτημα Διπλώματος, σε σχέση με το οποίο ισχύ-
ουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 ν. 3374/2005 και της 
υπουργικής απόφασης Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 
1466 τ.Β΄).

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 27628/ 
28-5-2019 (ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/19-6-2019) απόφαση της Συ-
γκλήτου.

Γ. Το άρθρο 12 «Μεταβατικές διατάξεις» της απόφα-
σης της Συγκλήτου με αριθμό 29544/11-7-2018 (ΦΕΚ 
3338/τ.Β’/10-8-2018) τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες είχαν εισαχθεί 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 συνεχίζουν και ολο-
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κληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στον Κανονισμό (ΦΕΚ 2387/τ.Β’/19-6-2019) και στο 
Ιδρυτικό ΦΕΚ (3338/τ.Β’/10-8-2018) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση και την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 29544/ 
11-7-2018 (ΦΕΚ 3338/τ.Β’/10-8-2018), θα ρυθμίζονται 
από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως   

 Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2019.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

Ι

Αριθμ. 32805 (2)
 Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου: 

α) 29296/18-7-2018 (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018) 

σχετικά με την ίδρυση και β) 27629/28-5-2019 

(ΦΕΚ 2308/τ.Β’/13-6-2019) σχετικά με την έγκρι-

ση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Χημική και Βιομο-

ριακή Μηχανική - Chemical and Biomolecular 

Engineering» του Τμήματος Χημικών Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. 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».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), 

ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου με αριθμό: α) 29296/ 
18-7-2018 (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018) σχετικά με 
την ίδρυση και β) 27629/28-5-2019 (ΦΕΚ 2308/τ.Β΄/
13-6-2019) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού, του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χημική 
και Βιομοριακή Μηχανική-Chemical and Biomolecular 
Engineering» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίασή της 
με αριθμό 2975/6 και 7-12-2018/έγγραφο με αριθμό 
14055/21-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ε9Ε46Ψ8ΧΒ-ΧΗ6).

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 15/10-5-2019).

9. Την θετική εισήγηση με αριθμό 27855/29-5-2019 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (συ-
νεδρίαση με αριθμό 13/28-5-2019).

10. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

11. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

12. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β’ του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι 
θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν 
την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρ-
κεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής 
τους». Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτα-
νη λήγει την 31η Αυγούστου 2019.
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14. Την 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της 
υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

15. Την 967/11-9-2018 (ΦΕΚ 4094/τ.Β΄/19-9-2018) 
απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ: «Έγκριση της 886/ 
10-9-2018 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περί «Τροποποίησης της 
υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.), περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορι-
σμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» που είχε 
εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/ 
τ.Β΄/24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου Α.Π.Θ.

16. Το γεγονός ότι δεν τροποποιούνται: α) ο αριθμός 
εισακτέων, β) τα τέλη φοίτησης και γ) γίνεται αναμόρ-
φωση/τακτοποίηση του προϋπολογισμού λειτουργίας 
του ΠΜΣ ώστε να συνάδει με εισαγωγή φοιτητών ανά 
ακαδημαϊκό έτος αντί της διετίας.

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

Α. Την τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 
αριθμό 29296/18-7-2018 (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018), από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σχετικά με την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Χημική 
και Βιομοριακή Μηχανική-Chemical and Biomolecular 
Engineering», ως ακολούθως:

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

 Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Η Χημική Μηχανική είναι η επιστήμη η οποία εφαρ-
μόζοντας τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις 
επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα 
μαθηματικά, την κλασσική μηχανική, την οικονομική επι-
στήμη και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, παρέχει τη 
δυνατότητα για τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με 
σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό 
σύνολο, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τον σχεδια-
σμό, τη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και με-
θόδων παραγωγικών διαδικασιών ή την κατασκευή και 
λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών 
της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας, με όρους 
αειφορίας, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του πε-
ριβάλλοντος.

Η Βιομοριακή Μηχανική είναι μια σχετικά νέα αναδυ-
όμενη επιστήμη, η οποία εφαρμόζει τις αρχές και μεθό-

δους της Χημικής Μηχανικής στη στοχευμένη τροποποί-
ηση μορίων βιολογικής προέλευσης και απώτερο στόχο 
τη δημιουργία μοριακού επιπέδου λύσεων σε θέματα και 
ερωτήματα των επιστημών υγείας που σχετίζονται με 
την ενέργεια, το περιβάλλον, την παραγωγή τροφίμων 
και την διαγνωστική ή θεραπευτική ιατρική.

Με βάση τις προαναφερόμενες δύο περιγραφές το 
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχια-
κών σπουδών αφορά στις βασικές αρχές της Χημικής 
Μηχανικής, στον εμπλουτισμό τους με εξειδικευμένες 
γνώσεις Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και στην εφαρ-
μογή τους για την μελέτη και αντιμετώπιση βασικών 
επιστημονικών ερωτημάτων σχετικών με την υγεία, την 
τεχνολογία τροφίμων, την ενέργεια και το περιβάλλον.

 Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός η δημιουργία υψηλού 
επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στε-
λεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή ερευνητικό, 
παραγωγικό ή διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρ-
ρυνση της έρευνας αλλά και της μεταφοράς ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στον παραγωγικό ιστό, σε διεπιστημονι-
κούς, επίκαιρους και κρίσιμους για τη χώρα τομείς όπως 
είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το περιβάλλον.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. 
επαναλαμβάνεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, [10 ανά ειδίκευ-
ση], για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων 
σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του ν.4485/2017). Το πρό-
γραμμα δέχεται φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει αναμορφωμένο σύμφωνα 
με τα παραπάνω άρθρα 2,5 και 7 από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 
οπότε και θα ολοκληρωθεί ο έκτος κύκλος σπουδών λαμ-
βάνοντας υπόψη και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Δεδομένης της αλλαγής στη λειτουργία του μεταπτυ-
χιακού (εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος), 
ο προϋπολογισμός θα αλλάξει ως εξής:

Ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας 
για πέντε (5) συνεχή έτη (2019-2023), συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, 
τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους 
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 10.500,00 €

2. Τέλη Φοίτησης 105.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2019-2023) 115.500,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 20.000,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 19.500,00 €

3. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 6.000,00 €

4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 6.500,00 €

5 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 22.000,00 €

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

10.000,00 €

Ο επιμερισμός του λειτουργικού κόστους των 115.500,00 € είναι ενδεικτικός και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα 
με τις ανάγκες, ύστερα από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Τα τέλη φοίτησης είναι αυτά που αναφέρονται στην ιδρυτική πράξη (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018) ανερχόμενα 
1.500,00 ευρώ για πολίτες της Ε.Ε και 3.000,00 ευρώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. για ένα κύκλο σπουδών [3 ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα].

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 29296/ 18-7-2018 (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018) της Συγκλήτου.
Β. Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, της απόφασης της 27629/28-5-2019 (ΦΕΚ 2308/ τ.Β΄/

13-6-2019) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χημική και 
Βιομοριακή Μηχανική-Chemical and Biomolecular Engineering» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Σκοπός

 Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) είναι αφενός η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξει-
δικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή ερευνητικό, παραγωγικό ή 
διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας σε διεπιστημονικούς, επίκαιρους και κρίσιμους για τη 
χώρα τομείς όπως είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:
Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα Chemical and Biomolecular Engineering 

in Health and Food.
Ειδίκευση 2: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον Chemical and Biomolecular 

Engineering in Energy and Environment.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

 Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 

ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών ή κατ’ 
επιλογήν μαθημάτων και εργαστηρίων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση και η κρίση της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ακολουθείται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΑΠΘ. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει 
την 31η Αυγούστου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39247Τεύχος B’ 3270/27.08.2019

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μα-
θήματα, τις διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια και λοιπές 
δραστηριότητες. Για τα εργαστήρια η παρουσία είναι 
υποχρεωτική χωρίς τη δυνατότητα απουσίας. Σε περί-
πτωση ανωτέρας βίας το εργαστήριο διεξάγεται με άλλη 
ομάδα σε άλλη ημερομηνία. Δικαιολογημένες απουσί-
ες έως 10% των συνολικών ωρών του εξαμήνου και όχι 
παραπάνω από το 10% ανά μάθημα είναι επιτρεπτές. 
Μπορούν να ανέλθουν στο 20% σε περίπτωση εργασίας 
ή άλλου ανελαστικού λόγου που εγγράφως αιτείται ο 
ενδιαφερόμενος και αποδεικνύει εγγράφως.

 Όροι Φοίτησης
Στο ΠΜΣ «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική», λόγω 

του ειδικού περιεχομένου και των απαιτήσεων του προ-
γράμματος σπουδών του (εργαστηριακά μαθήματα με 
διαφορετικό περιεχόμενο ανά ακαδημαϊκή περίοδο), δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, όπως πε-
ριγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017).

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες δύναται να 
χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένης 
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη 
διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει 
την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν 
υπολογίζεται στη διάρκεια σπουδών.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορη-
γείται παράταση σπουδών για την εκπόνηση της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας και μέχρι ένα έτος, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα, 
τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην 
του δικαιώματος παροχής διδακτικών συγγραμμάτων.

Για μεταπτυχιακούς φοιτητές με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, χρησιμοποιούνται οι υποδομές 
της Σχολής για την πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής των 
μαθημάτων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα γραπτής εξέτα-
σης μεγαλύτερης διάρκειας, προφορικής εξέτασης και πα-
ράτασης υποβολής εργασιών και η διευθέτηση γίνεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανάλογα με 
τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή.

Είναι δυνατή η διαγραφή των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) Κατόπιν αιτήσεως 
τους.

(β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν ανταποκρίνο-
νται επιτυχώς στις απαιτήσεις του ΠΜΣ (βλ. Άρθρο 6) 
ή έχουν υπερβεί τον επιτρεπτό χρόνο φοίτησης και τις 
δυνατότητες παράτασης αυτού, κατόπιν αποφάσεως 
της Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές αυτής της κατηγορίας μπορούν να 
αιτηθούν απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των μα-
θημάτων που έχουν επιτύχει. (γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
που υποπίπτουν σε συμπεριφορά που προσβάλλει την 
ακαδημαϊκή δεοντολογία [π.χ. αντιγραφή σε εξετάσεις, 
λογοκλοπή (βλ. Άρθρο 13)], ανάρμοστη συμπεριφορά 
προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καταστροφή 
υλικών και χώρων κ.λπ.) κατόπιν αποφάσεως της Συνέ-
λευσης ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπο-
νται τέλη φοίτησης συνολικού ύψους 1.500,00 € ευρώ για 
πολίτες της Ε.Ε και 3.000,00 € για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. 
για ένα κύκλο σπουδών (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Οι με-
ταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται κατά την 
εγγραφή τους να καταβάλουν το συνολικό ποσό. Η Σ.Ε. 
με εισήγηση, απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
έκκριση από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ μπορεί να προσαρ-
μόζει το ποσό αυτό με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες 
για τη λειτουργία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση διαγραφής για 
οποιοδήποτε λόγο, το ποσό δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή 
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό 
τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου ει-
σοδήματος [Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 131758/
Ζ1/2-8-2018 και 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β’/ 
10-8-2018). Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει 
να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, αν οι δικαι-
ούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται 
με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν 
το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του ΠΜΣ ύστε-
ρα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 
φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική 
αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.

Άρθρο 9
Έσοδα Προγράμματος-Διαδικασία Οικονομικής 
Διαχείρισης (άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

Το κόστος λειτουργίας για την κάλυψη των εξόδων 
του ΠΜΣ είναι το αναφερόμενο στο παραπάνω άρθρο 
11 με τίτλο: «Κόστος Λειτουργίας» της παραγράφου Α. 
Την τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με αριθ-
μό 29296/18-7-2018 (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018), από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σχετικά με την ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Χημική 
και Βιομοριακή Μηχανική-Chemical and Biomolecular 
Engineering».

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017 η 
διαχείριση των εσόδων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε 
τα δε έσοδα από δίδακτρα κατανέμονται κατά 70% σε 
λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε 
λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου 
τα Α.Ε.Ι., δημοσιεύεται ετησίως απολογισμός εσόδων-
εξόδων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα, με αναγραφή 
της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, των τελών 
φοίτησης, των τυχόν αμοιβών των διδασκόντων και εξό-
δων μετακίνησης.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 27629/ 
28-5-2019 (ΦΕΚ 2308/τ.Β΄/13-6-2019) απόφαση της Συ-
γκλήτου.

Γ. Το άρθρο 12 «Μεταβατικές διατάξεις» της απόφα-
σης της Συγκλήτου με αριθμό 29296/18-7-2018 (ΦΕΚ 
3008/τ.Β’/25-7-2018)τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες είχαν εισαχθεί 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 συνεχίζουν και ολο-
κληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό (ΦΕΚ 2308/τ.Β’/13-6-2019) και στο Ιδρυ-
τικό ΦΕΚ (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση και την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 29296/
18-7-2018 (ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-7-2018), θα ρυθμίζονται 
από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης κ.α.α. 
Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
και Φοιτητικών Θεμάτων

ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ   
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*02032702708190016*

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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