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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 154907/B7 (1)
  Αντικατάσταση της αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004) 

υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με 
νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυ−
τικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Αυτοματισμοί 
στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην 
Εκμηχάνιση της Γεωργίας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6, παρ. 3, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−
ταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), 
του άρθρου 27 του ν 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του 
άρθρου 37, παρ.5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. Γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 
Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα Διπλώματος».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Την αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21−06−2004) υπουργι−
κή απόφαση « Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του 
ΤΕΙ Χαλκίδας με τίτλο «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, 
τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της 
Γεωργίας», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 85299/
Β7 (ΦΕΚ 2064/24−10−2007) και την αριθμ. 117466/Β7 (ΦΕΚ 
2321/06−12−2007) υπουργικές αποφάσεις. 

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 9/28.3.2012 και 
1/10.10.2012).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 
21/11.5.2012).

8. Το αριθμ. 660/06−05−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο−
λόγηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτική Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

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

Αντικαθιστούμε την αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004) 
υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Αυτοματισμοί στις Αρδεύ−
σεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση 
της Γεωργίας», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτι−
κού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 αναμορφωμένο το Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» ως μονοτμηματικό 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και 
ειδίκευση επιστημόνων στους ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Σκοπός του Προγράμματος είναι: 
Α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανά−

πτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τους Αυτο−
ματισμούς στη Γεωργία με έμφαση στις Αρδεύσεις, τις 
Γεωργικές κατασκευές και την εκμηχάνιση της Γεωργίας. 

Β) Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να 
στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι 
οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών 
και υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ». 

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά−
των της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμη−
μάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμη−
μάτων Τ.Ε.Ι. Αυτοματισμού, καθώς και άλλων Τμημάτων 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως προβλέπει ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) ακα−
δημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του τίτλου απαιτείται η παρακο−
λούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων 
(42 πιστωτικές μονάδες/ECTS) και η εκπόνηση διατριβής 
που θα αφορά πρωτότυπη έρευνα (18 πιστωτικές μονά−
δες/ECTS) σε θέματα της ειδίκευσης. Σημειώνεται ότι τα 
μαθήματα είναι είτε υποχρεωτικά (Υ) είτε επιλογής (Ε).

Πρώτο εξάμηνο σπουδών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθή−
σουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα παρακάτω πέντε 
(5) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα:

Κωδ. Μάθημα Υ/Ε Πιστωτικές 
μονάδες/

ECTS
1.1 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Υ 6
1.2 Τεχνολογίες Θερμοκηπίων Υ 6
1.3 Γεωργία Ακριβείας Υ 6

1.4

Μοντελοποίηση γεωργικών 
συστημάτων και διάγνωση 
σφαλμάτων γεωργικού εξο−
πλισμού

Υ 6

1.5
Βιομηχανικός και ευφυής 
έλεγχος με εφαρμογές στη 
γεωργία

Υ 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
Δεύτερο εξάμηνο σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιλέξουν να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο 
(2) επιλεγόμενα (Ε) μαθήματα εκ των παρακάτω τεσσά−
ρων (4) μαθημάτων (2 x 6 = 12 Π.Μ.) και σε Μεταπτυχιακή 
Εργασία (18 Π.Μ.) . 

Κωδ. Μάθημα Υ/Ε Πιστωτικές 
μονάδες/

ECTS
2.1 Αρδεύσεις Ε 6

2.2
Εγκαταστάσεις μετασυλλε−
κτικών χειρισμών αγροτι−
κών προϊόντων

Ε 6

2.3 Αυτοματισμοί στα γεωργι−
κά μηχανήματα Ε 6

2.4 Ρομποτικές εφαρμογές στη 
γεωργική τεχνολογία Ε 6

Μεταπτυχιακή Εργασία Υ 18
ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) ετησίως. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. ασχολούνται το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρο−
τικού Περιβάλλοντος του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄). 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Σήμερα το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος στεγάζεται στη Σχολή Γεω−
πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 
κτίριο στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας, συνολικής επιφάνειας 
15.000 τ.μ. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και λειτουργούν 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα εργαστήρια που σχετί−
ζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.: 
α) Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής β) Εργαστήριο 
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Γεωργικής Μηχανολογίας γ) Εργαστήριο Γεωργικών 
Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος.

To Π.Μ.Σ. θα υποστηρίζεται επίσης από τη Βιβλιοθήκη 
του Ιδρύματος και το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα στο 
Βελεστίνο, έκτασης 150 περίπου στρεμμάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο 
ποσό των 40.625 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπα−
νών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙ−
ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.800,00 €

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ−ΟΡΓΑΝΑ−ΥΛΙΚΑ 1.300,00 €
3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 16.250,00 €
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 8.775,00 €
5. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 40.625,00 €
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, 

χορηγίες και δωρεές και από την εκπόνηση ερευνητικών 
προγραμμάτων. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι είχαν εισαχθεί 
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 στο Π.Μ.Σ. «ΑΥ−
ΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ−
ΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» θα ολο−
κληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΥΑ54541/Β7/2004 (ΦΕΚ 926/21−6−2004, τ. Β΄), όπως 
είχε τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται 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.

  Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Aριθμ. 154883/B7 (2)
    Έγκριση νέου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Δημο−

κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ρινολογία 
− Ρινοχειρουργική».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16.7.2008 

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 
3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του 
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 
37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 
Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− 
Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. 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΄).

5. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίες 
7/29−5−2012 και 1/16−10−2012). 

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 100/ 5−7−2012). 

7. Το αριθμ. 1162/2−8−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά−
κης με τίτλο «Ρινολογία − Ρινοχειρουργική», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημί−
ου Θράκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2012−2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Ρινολογία−Ρινοχειρουργική» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευ−
να και πρακτική εκπαίδευση στη Ρινολογία − Ρινοχει−
ρουργική.

2. Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
α) η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυ−

ναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής της Ρινολογί−
ας−Ρινοχειρουργικής, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, 
η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταρα−
χών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης,

β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί 
να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ρινολογία−Ρινοχειρουργική». 
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Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρι−
κής της ημεδαπής και Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτο−
Ρινο−λαρυγγολογίας ή τουλάχιστον έχουν ένα χρόνο 

Γενικής Χειρουργικής και δύο χρόνια ειδικότητας Ωτο−
Ρινο−λαρυγγολογίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 
4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1.1. Εμβρυολογία−Ανατομία−Ιστολογία−Φυ−
σιολογία και Παθοφυσιολογία της ρινός 
και των παραρρινίων κοιλοτήτων (ΠΡΚ) 

2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.1. Σκολίωση ρινικού διαφράγματος−Υπερ−
τροφία κάτω ρινικών κογχών

2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.2. Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής− Διατα−
ραχές Ρινός−ΠΡΚ

2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.2. Ρινοπλαστική 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.3. Ρινολογικά προβλήματα σε παιδιά 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.3. Ενδοσκοπική Χειρουργική (FESS) 5 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.4. Ροχαλητό−Υπνική άπνοια 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.4. Χειρουργική βάσης κρανίου 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.5. Διαταραχές όσφρησης και γεύσης 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.5. Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης στην 
ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων 
της ρινός−ΠΡΚ στο χειρουργείο.

5 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.6. Διαφυγή ΕΝΥ 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.6. Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης στην 
ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσε−
ων της ρινός−ΠΡΚ σε παρασκευάσματα 
(workshop).

5 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.7. Άλγος προσώπου και κεφαλής 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.7. Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε 
όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπι−
σης του ροχαλητού και της υπνικής άπνοι−
ας στο εργαστήριο ύπνου.

4 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.8. Λοιπές διαταραχές ρινός−ΠΡΚ 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.8. Πρακτική εκπαίδευση και άσκηση των 
φοιτητών του ΠΜΣ στην έρευνα σε τομείς 
παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος.

5 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.9. Επείγοντα ρινολογικά προβλήματα 2 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.10. Διαγνωστικές τεχνικές για τις παθή−
σεις της ρινός−ΠΡΚ

4 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.11. Απεικονιστικές τεχνικές ρινός−ΠΡΚ 4 Πιστωτικές 
Μονάδες

1.12. Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε 
όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπι−
σης της υπερτροφίας των ρινικών κογχών 
στο πειραματικό εργαστήριο

4 Πιστωτικές 
Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
2.1. Σύνταξη και παρουσίαση του ερευ−
νητικού πρωτοκόλλου για την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

5 Πιστωτικές 
Μονάδες

2.1. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων

25
Πιστωτικές
Μονάδες

2.2. Οργάνωση και εκτέλεση της κλινικής 
μελέτης ή των πειραμάτων και συλλογή 
των στοιχείων

25
Πιστωτικές 
Μονάδες

2.2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 5 Πιστωτικές 
Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο στους 20.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου 
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απα−
σχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκα−
λίας, βιβλιοθήκες) θα διατεθεί από την υπάρχουσα υποδο−
μή του ΔΠΘ καθώς και από την απαραίτητη εργαστηριακή 
υποδομή των Κλινικών και Εργαστηρίων του Τμήματος 
Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος 
σε €

Αμοιβές–αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνι−
κού και διοικητικού προσωπικού 30.000

Υποτροφίες 3.000

Δαπάνες μετακινήσεων 10.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 3.000

Αναλώσιμα 1.000

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−λογισμικού 2.000

Δαπάνες Δημοσιότητας 2.000

Άλλες Δαπάνες 9.000

Σύνολο 60.000

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από: 
α) δίδακτρα, β) χορηγίες, γ) δωρεές διαφόρων φορέ−
ων, δ) ερευνητικά προγράμματα και ε) πάσης φύσεως 
εισφορές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Aριθμ. 154873/B7 (3)
         Έγκριση νέου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Δημο−

κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ιατρική 
Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16.7.2008 

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 
3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του 
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 
37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 
4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 
4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− 
Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. 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΄).

5. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίες 
7/29−5−2012 και 1/16−10−2012). 

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 100/ 5−7−2012). 

7. Το αριθμ. 1162/2−8−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τίτλο «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολο−
γία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημί−
ου Θράκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2012−2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008. 
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Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
σπουδών (ΠΜΣ) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευ−
να και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικόνιση 
του Οπτικού Συστήματος.

2. Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
Α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της ιατρικής απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και τον 
οφθαλμό ειδικότερα,

Β) να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες που 
θα τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να μπορούν να 
σχεδιάζουν και να εκτελούν προγράμματα για τον προ−
συμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση, και παρακολούθηση 
οφθαλμικών και συστηματικών νόσων,

Γ) να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολι−
στικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική 
και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία». 

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Ιατρικής, Επιστημών Υγείας, σχολών Θετικών Επιστημών 
καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι των τμημάτων των ΤΕΙ : 

− Οπτικών 
− Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων
− Νοσηλευτικής

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 
4 εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μα−
θήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα 
τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Η εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ’ 
εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ΠΜ ενώ το θέμα 
δύναται να ορισθεί στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου σπουδών.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και εργαστηρίων δι−
αμορφώνεται ως εξής: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 
(ΠΜ) ΕΞΑΜΗΝΟ

Α1. Ανατομία οπτικού συστήματος 10 Α΄
Α2.  Εισαγωγή στην ιατρική απει−

κόνιση 10 Α΄

Α3. Οπτική 10 Α΄
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Β1. Βιοστατιστική 10 Β΄
B2.  Θεωρία και μεθοδολογία 

στην έρευνα 10 Β΄

Β3.  H ανάλυση στην ιατρική 
απεικόνιση του οφθαλμού. 10 Β΄

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Γ1.  Οπτική τομογραφία συνοχής 

(κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄

Γ2.  Πολαριμετρία
(κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄

Γ3. Φλουραγγειογραφία
(κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄

Γ4. Scheimpflug κάμερα
(κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄

Γ5. Specular microscopy
(κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄

Γ6. Υπερηχογραφία
(κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 Δ΄
ΣΥΝΟΛΟ Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο στους 20.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου 
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απα−
σχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή καλύπτει τις ανά−
γκες λειτουργίας του ΠΜΣ και ενδεικτικά συνίσταται 
στα εξής: α) αίθουσες διδασκαλίας, β) εργαστήρια, γ) βι−
βλιοθήκες, δ) επιστημονικός εξοπλισμός, ε) υπολογιστές.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 65% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος που 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 
58.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος 
σε €

Αμοιβές–αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνι−
κού και διοικητικού προσωπικού 29250

Υποτροφίες 4500
Δαπάνες μετακινήσεων 8775
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2925
Αναλώσιμα 2925
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−λογισμικού 5850
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Δαπάνες Δημοσιότητας 2925
Άλλες Δαπάνες 1350
Σύνολο 58500
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από: α) 

δίδακτρα, β) χορηγίες, γ) δωρεές και ε) πάσης φύσεως 
εισφορές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Aριθμ. 154892/B7 (4)
         Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. Γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 
Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − 
Παράρτημα Διπλώματος».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της ΓΣΕΣ του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνε−
δρία 1η/13−9−2012).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 20η/19−9−2012).

7. Την από 88/17−01−2012 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολό−
γησης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννή−
σου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2013−2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

1) Στόχος του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση 
στη γνώση και η προαγωγή της έρευνας στα αντικείμενα 
της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Το Πρό−
γραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυ−
χιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Φιλολογίας 
ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το ΠΜΣ αποβλέπει: 
α) στην προσφορά εξειδίκευσης με στόχο τη δημιουργία 

επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν στην 
εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας,

β) στην ανάδειξη νέων επιστημονικών επιτευγμάτων 
στα επιστημονικά αντικείμενα της Αρχαίας και της Νέας 
Ελληνικής Φιλολογίας. 

2) Επιπροσθέτως το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δη−
μιουργία μεταπτυχιακών σπουδών υψηλών προδιαγρα−
φών, οι οποίες θα συγκρατούν ένα σημαντικό μέρος του 
επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει στο εξωτερι−
κό για αντίστοιχες σπουδές.

3) Το ΠΜΣ θα διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε 
οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες 
που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση στα αντικείμενα του 
προγράμματος, όπως κεντρικές και περιφερειακές υπηρε−
σίες του Υπουργείου Παιδείας και συναφών Υπουργείων, 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα καθώς και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης, θα δύνανται να 
εργασθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτού−
τα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλάβουν έργο 
Σχολικών Συμβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις: 

α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
β) Νεοελληνική Φιλολογία και Νέες Τεχνολογίες.

΄Αρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πα−
νεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιού−
χοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

1) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρα−
κολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

2) Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους 
και υποχρεωτικής φοίτησης.
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3) Η έναρξη των μαθημάτων συμπίπτει με την έναρξη 
του ακαδημαϊκού έτους. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πε−
ριλαμβάνει τουλάχιστο δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές 
εβδομάδες. Κάθε μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα.

4) Για την παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε εξα−
μήνου είναι απαραίτητη η επιτυχής επίδοση σε όλα τα 
μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου.

5) Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και 
επιλογής (Ε). 

6) Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα−
σίας υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ πραγματοποιείται 
στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών. Προϋπόθεση για την ανάθεση 
της εργασίας αποτελεί η επιτυχής επίδοση των φοιτη−
τών σε όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων. 

7) Κατάλογος μαθημάτων:
Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Εισαγωγή στην κλασσική φιλολογία – Μεθοδολογία 

έρευνας –Χρήση νέων τεχνολογιών (Υ) (9 ΠΜ) 
2. Επική ποίηση (Υ) (7 ΠΜ)
3. Ιστοριογραφία (Υ) (7 ΠΜ)
4. Λυρική ποίηση (Ε) (7 ΠΜ)
ή Το ύφος του αρχαίου ελληνικού λόγου (Ε) (7 ΠΜ) 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Δραματική ποίηση – Τραγωδία (Υ) (8 ΠΜ)
2. Ρητορική (Υ) (7 ΠΜ)
3. Παλαιογραφία – Κωδικολογία (Υ) (8 ΠΜ)
4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Ε) (7 ΠΜ)
ή Παπυρολογία (Ε) (7 ΠΜ) 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Δραματική ποίηση – Κωμωδία (Υ) (8 ΠΜ)
2. Ιστορία και κριτική των κειμένων – Γραμματικοί της 

Αλεξανδρινής περιόδου (Υ) (8 ΠΜ)
3. Εκπαιδευτικά λογισμικά για την Αρχαία Ελληνική 

Φιλολογία (Υ) (6 ΠΜ)
4. Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας και σύγχρονες 

τάσεις (πρόσληψη – αφηγηματικές τεχνικές) (Ε) (8 ΠΜ)
ή Κείμενα Ύστερης Αρχαιότητας (Ε) (8 ΠΜ)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
Εκπόνηση και ολοκλήρωση μεταπτυχιακής διπλωμα−

τικής εργασίας (30 ΠΜ).
ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)

1. Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική (Υ − 8 ΠΜ)
2. Οργάνωση Πληροφορίας στη Νεοελληνική Φιλολογία − 

Μεταδεδομένα στη σύγχρονη φιλολογική πρακτική (Υ − 8 ΠΜ)
3. Νεοελληνική Φιλολογία και Γλωσσική Τεχνολογία (Υ−8 ΠΜ)
4. Προχωρημένα θέματα διαχείρισης δεδομένων στη 

Νεοελληνική Φιλολογία (Ε − 6 ΠΜ) ή Ανάκτηση πληρο−
φοριών και νεοελληνικές φιλολογικές σπουδές (Ε − 6ΠΜ)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Νεοελληνικές φιλολογικές σπουδές και διαχείριση 

πολιτισμικής πληροφορίας (Υ − 8 ΠΜ)
2. Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης στη Νεοελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία (Υ − 8 ΠΜ)
3. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Νεοελληνική Φιλολογία 

(Υ − 8 ΠΜ)
4. Επεξεργασία σωμάτων νεοελληνικών κειμένων (Ε − 6 

ΠΜ) ή Ανάλυση λόγου σε νεοελληνικά κείμενα (Ε − 6 ΠΜ)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)

1. Ηλεκτρονική Δημοσίευση και Εκδοτική (Υ − 8 ΠΜ)
2. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη Νεοελλη−

νική Φιλολογία (Υ − 8 ΠΜ)
3. Ηλεκτρονική λεξικογραφία (Υ − 8 ΠΜ)

4. Αξιοποίηση πολυμέσων στους γλωσσικούς / φιλο−
λογικούς πόρους (Ε − 6 ΠΜ) 

ή Ηλεκτρονικές εκδόσεις νεοελλήνων συγγραφέων (Ε−6 ΠΜ)
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)

Εκπόνηση και ολοκλήρωση μεταπτυχιακής διπλωμα−
τικής εργασίας (30 ΠΜ).

Μεταβολές, καταργήσεις, προσθήκες ή συγχωνεύσεις 
μαθημάτων και κάθε είδους τροποποιήσεις του προ−
γράμματος σπουδών γίνονται με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος συνολικός ετήσιος αριθμός εισακτέων 
στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50) συνολικά 
και για τις δύο κατευθύνσεις. 

Άρθρο 8
Διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλο−
λογίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή 
άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχολη−
θούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις 
διατάξεις του αρθρ.5, παραγρ.1 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος θα διατεθούν οι 
αίθουσες και η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄). 

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

1) Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ−
χεται στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων δια−
κοσίων πενήντα ευρώ (146.250 €) και αναλύεται ως εξής: 

− Αμοιβές Ελλήνων και ξένων
διδασκόντων και συντονισμού: 93.450 ευρώ

− Διοικητική υποστήριξη: 36.800 ευρώ
− Μετακινήσεις προσωπικού: 10.000 ευρώ
− Συνέδρια – σεμινάρια: 2.200 ευρώ
− Υποτροφίες: 2.300 ευρώ
− Αναλώσιμα: 1.500 ευρώ
Σύνολο:  146.250 ευρώ
2) Το κόστος της διεξαγωγής του ΠΜΣ θα καλύπτεται 

με δίδακτρα, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με από−
φαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από γνώμη 
της Γ.Σ.Ε.Σ. Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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