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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φιλοσοφική
Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με τα Τμήματα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου
με αριθμό: α) 31413/27-7-2018 (ΦΕΚ 4164/τ.Β’/
21-9-2018) σχετικά με την ίδρυση και β) 24629/
24-4-2019 (ΦΕΚ 1764/τ.Β΄/20-5-2019) σχετικά με
την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση στη
Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη-Ειδική
Φυσική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35560
(1)
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με τα Τμήματα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3000/29 και 30-8-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-

Αρ. Φύλλου 3796

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 43.
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 έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 273/20-12-2018).
7. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων:
Θεολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 29/10-7- 2019) της
Θεολογικής Σχολής, Οικονομικών Επιστημών (συνεδρίαση με αριθμό 92/27-6-2019) της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(συνεδρίαση με αριθμό 13/9-7- 2019) της Πολυτεχνικής
Σχολής.
8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 7/27-08-2019 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση με
αριθμό 16/22-8-2019).
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9. Την 108075/Ζ1/3-7-2016 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών,
από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
10. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη
ποσού 15.000,00 € ετησίως στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΑΕ 2421 του
ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 του του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» του Τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
σε συνεργασία με τα Τμήματα: Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

και την πράξη του, σε όλο το φάσμα των διαστάσεών
τους.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα
παραπάνω πεδία, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, την κατάρτιση επιστημόνων
υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν στην παραγωγή
πρωτότυπου επιστημονικού έργου τόσο στο θεωρητικό
χώρο όσο και στις περιοχές της πράξης ως εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής
και Διεπιστημονικής Ανθρωπολογίας, καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον
επιστημονικό χώρο των συνεργαζόμενων Τμημάτων θεωρητικών και θετικών Σχολών.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (επισπεύδον) της Φιλοσοφικής Σχολής, Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία (Philosophical Pedagogy and Interdisciplinary
Anthropology», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως
αυτός ισχύει.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί
για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν
ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν,
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι η εξειδίκευση στους τομείς της φιλοσοφίας, της παιδαγωγικής,
της θεολογίας, της οικονομίας και της τέχνης. Ιδίως, με το
εν λόγω Διατμηματικό Π.Μ.Σ., τα τέσσερα Τμήματα του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν ως
στόχο να καταρτίσουν και να εκπαιδεύσουν επιστήμονες,
οι οποίοι κατανοούν σε βάθος τις λογικές σχέσεις και τις
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φιλοσοφικό στοχασμό,
τις επιστήμες και την καλλιτεχνική δημιουργία, έτσι ώστε
αφενός να διαρρήξουν τα στεγανά που συχνά θεωρείται ότι υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών
περιοχών και αφετέρου να αναδείξουν την ενότητα της
φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τέχνης. Η φιλοσοφική,
παιδαγωγική και διεπιστημονική προσέγγιση αυτού του
στόχου έχει ως κεντρική αναφορά / ως κεντρικό αντικείμενο έρευνας τον άνθρωπο – τη φύση του, τη σκέψη του

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία».

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ. Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική Παιδαγωγική
και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι 120 ECTS.
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Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Στο 1ο εξάμηνο
σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα
(4) υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 3ο εξάμηνο σπουδών, ο
μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 4ο εξάμηνο ασχολείται με την
συγγραφή της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας .
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 3000/29-82019) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες
(καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο
χώρος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ καθώς και αίθουσες που δύναται να παραχωρηθούν από το συνεργαζόμενα τμήματα.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές
του ΠΜΣ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

44129

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. 35548
(2)
Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου
με αριθμό: α) 31413/27-7-2018 (ΦΕΚ 4164/τ.Β’/
21-9-2018) σχετικά με την ίδρυση και β) 24629/
24-4-2019 (ΦΕΚ 1764/τ.Β΄/20-5-2019) σχετικά
με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστημών Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3000/29 και 30-8-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 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 έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
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συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου με αριθμό:
α) 31413/27-7-2018 (ΦΕΚ 4164/τ.Β’/21-9-2018) σχετικά
με την ίδρυση και β) 24629/24-4-2019 (ΦΕΚ 1764/τ.Β΄/
20-5-2019) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της
Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
ΑΠΘ.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
580/4-7-2019).
8. Την 108075/Ζ1/3-7-2016 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών,
από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
9. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 9/27-8-2019 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 16/22-8-2019).
10. 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 31413/27-7-2018 (ΦΕΚ 4164/τ.Β’/21- 9-2018) από
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σχετικά με την ίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστημών Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Εκπαίδευση στη Φυσική
Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στην ειδίκευση «Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή» γίνονται δεκτοί μόνο Πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της
ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
Στην ειδίκευση «Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική
Αγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της
ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή
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ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:
Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 80%.
Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ) σε ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που στην ειδίκευση «Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή» δεν καλυφθούν οι θέσεις από
πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. μπορούν να καλύψουν το μέγιστο αριθμό
των εισακτέων και το αντίστροφο (στη ειδίκευση εισάγονται 20 μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ήτριες κατ’ ανώτατο
αριθμό κατ’ έτος).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος
εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ. και φέρουν συναφή τίτλο
σπουδών και έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. με το Π.Μ.Σ.
«Εκπαίδευση στη φυσική αγωγή και στην Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή».
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 31413/
27-7-2018 (ΦΕΚ 4164/τ.Β’/21-9-2018) της Συγκλήτου.
Β. Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 20192020, της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό 24629/
24-4-2019 (ΦΕΚ 1764/τ.Β΄/20-5-2019) σχετικά με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Εκπαίδευση στη
Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική
Αγωγή», ως ακολούθως:
Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση
(Άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του ν. 4485/2017)
Στην ειδίκευση «Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή» γίνονται δεκτοί μόνο Πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της
ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
Στην ειδίκευση «Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική
Αγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της
ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή
ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:
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Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 80%.
Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ) σε ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που στην ειδίκευση «Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή» δεν καλυφθούν οι θέσεις από
πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. μπορούν να καλύψουν το μέγιστο αριθμό
των εισακτέων και το αντίστροφο (στη ειδίκευση εισάγονται 20 μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ήτριες κατ’ ανώτατο
αριθμό κατ’ έτος).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος
εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ. και φέρουν συναφή τίτλο
σπουδών και έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. με το Π.Μ.Σ.
«Εκπαίδευση στη φυσική αγωγή και στην Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή».
Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)
Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα έξι (6) εξάμηνα. Η Σ.Ε. είναι υπεύθυνη να εξετάζει αιτήσεις για την
επιμήκυνση του χρόνου αυτού σε ειδικές περιπτώσεις.
Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για
εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, που αποδεδειγμένα
εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο
της κανονικής φοίτησης.
Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες
μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την
διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει
την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν
προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια της κανονικής
φοίτησης.
Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης της Σ.Ε. και για λόγους αντίστοιχους με τις
εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις που δικαιολογούν μερική φοίτηση.
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα αποφαίνεται η Σ.Ε.., η οποία αποφασίζει
για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους δια-
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γραφής και τους περιλαμβάνει στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος
ή μαθημάτων και θεωρείται από τον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή
του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι
οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος
της εξέτασης διδάσκων.
Τέλη Φοίτησης
Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 2.500,00€ και η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου και συγκεκριμένα πριν
τις δηλώσεις των μαθημάτων.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί 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 εισοδήματος.
Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού
των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη
συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο
35 του ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι 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 στο Τμήμα, ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών
στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία
δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.
Η καταβολή των τελών φοίτησης για την εκπόνηση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, θα πρέπει
να γίνει πριν την διαδικασία δήλωσης επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο
καταβάλλει ο φοιτητής τα δίδακτρα είναι με κατάθεση
σε λογαριασμό τράπεζας.
Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες
αξιολόγησης σε ένα μάθημα μέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει το μάθημα εκ νέου. Απώλεια
του μαθήματος και τη δεύτερη φορά, συνεπάγεται έξοδο
από το πρόγραμμα.
Απώλεια μαθήματος θεωρείται:
- Βαθμολογία μικρότερη του έξι (6) σε 10-βάθμια κλίμακα.
- Αποτυχία σε δύο συνεχόμενες προγραμματισμένες
εξετάσεις.
- Απουσίες περισσότερες από το προβλεπόμενο όριο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 31413/
27-7-2018 (ΦΕΚ 4164/τ.Β’/21-9-2018) απόφαση της Συγκλήτου.
Γ. Το άρθρο 12 «Μεταβατικές διατάξεις» της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό 31413/27-7-2018 (ΦΕΚ
4164/τ.Β’/21-9-2018), τροποποιείται ως εξής:
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση και την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 31413/
27-7-2018 (ΦΕΚ 4164/τ.Β’/21-9-2018), θα ρυθμίζονται
από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02037961510190008*

