
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 68366/Ζ1/21-4-2016 
(Β’  1355) υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση 
Επιτροπής Μελέτης και Καταγραφής των ανα-
γκών Χρηματοδότησης των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστι-
κών Ακαδημιών».

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Παλαιο γραφίας και Κωδικολογίας (PALCOD 
Laboratory)» στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και καθορισμός του εσωτε-
ρικού κανονισμού λειτουργίας του.

3 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Μουσικών 
Σπουδών και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η Βυζαντινή 
μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία 
(Byzantine musical science and artistic creation)».

4 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 638/Β7/11.12.2001 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1777 τ.Β’ - 31.12.2001) 
που αφορά στην Ίδρυση - Λειτουργία Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μαθηματική 
Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις 
Σύγχρονες Τεχνολογίες», όπως αυτή έχει τροπο-
ποιηθεί/αντικατασταθεί με νεότερες αποφάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 89197/Ζ1 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 68366/Ζ1/21-4-2016 

(Β’ 1355) υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση 

Επιτροπής Μελέτης και Καταγραφής των ανα-

γκών Χρηματοδότησης των Ανώτατων Εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλη-

σιαστικών Ακαδημιών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 παρ. 25 του Ν. 2621/1998 (Α’136) «Ρύθ-

μιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 56 και 63 του Ν. 4009/2011 
«Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

β) του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλη-
σιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’14),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

δ) του Ν. 4263/2014 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημο-
σιονομικής στρατηγικής 2015-18» (Α’ 117).

2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Την αριθμ. 68366/Ζ1/21-4-2016 (Β’ 1355) υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Μελέτης και Κατα-
γραφής των αναγκών Χρηματοδότησης των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησι-
αστικών Ακαδημιών».

6. Την ανάγκη διερεύνησης, διαπίστωσης και κατα-
γραφής των αναγκών χρηματοδότησης των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 1 της αριθμ. 68366/Ζ1/21-4-2016 (Β’ 1355) 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Συγκρότηση Επιτροπής

Συγκροτούμε Επιτροπή Μελέτης και Καταγραφής των 
Αναγκών Χρηματοδότησης των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων(ΑΕΙ) και των Ανώτατων Εκκλησιαστι-
κών Ακαδημιών(ΑΕΑ), αποτελούμενη από τα ακόλουθα 
μέλη:

α. Έναν υπάλληλο ΠΕ Κατηγορίας της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας/
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο.

β. Έναν υπάλληλο ΠΕ Κατηγορίας της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

γ. Έναν υπάλληλο ΠΕ Κατηγορίας του Υπουργείου Οι-
κονομικών, ως μέλος.

δ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

ε. Έναν εκπρόσωπο από κάθε ΑΕΙ και ΑΕΑ που υποδει-
κνύεται από το αντίστοιχο Ίδρυμα, ως μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 68366/Ζ1/21.4.2016 

(Β’1355) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής καθο-

ρίζεται ο τρόπος λειτουργίας της. Οι συνεδριάσεις της 
Επιτροπής ορίζονται σε μία συνεδρίαση για κάθε ανώ-
τατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και ανώτατη εκκλησιαστική 
ακαδημία. Στις επιμέρους συνεδριάσεις συμμετέχουν 

τα υπό στοιχεία α, β,γ και δ του ανωτέρω άρθρου μέλη 
της Επιτροπής και ο γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους 
καθώς και ο εκπρόσωπος του ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος ή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
των οποίων διερευνώνται οι ανάγκες χρηματοδότησης 
ή οι αναπληρωτές τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτρο-
πής τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει 
εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων και 
στους χώρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων ενώ είναι δυνατή και η συνεδρίαση από 
απόσταση, με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης. Τα 
συμπεράσματα του ελέγχου, οι διαπιστώσεις, οι προ-
τάσεις και οι εισηγήσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν 
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 68366/Ζ1/21-4-2016 
(Β’ 1355)ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 21993 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Παλαιο γραφίας και Κωδικολογίας (PALCOD 

Laboratory)» στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και καθορισμός του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ 

τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ 
τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης»,

γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ.γ και 80 παρ. 5α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/8.12.2014) 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις»,
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ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
τ.Α΄/22-4-2005),

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός 
ισχύει,

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/ 
5.6.2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το 
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/1-6-2013.

4. Τη με αριθμό 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».

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της φιλοσοφι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 215/14-10-2015).

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
382/24-9-2015).

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 2911/24-6-2015) και

7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).

8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας 
(PALCOD Laboratory)» στο Τμήμα φιλολογίας της φιλο-
σοφικής Σχολής.

9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Κωδικο-
λογίας (PALCOD Laboratory)» στο Τμήμα φιλολογίας της 
φιλοσοφικής Σχολής.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας 
(PALCOD Laboratory)» στο Τμήμα φιλολογίας της φιλο-
σοφικής Σχολής.

11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πα-
λαιογραφίας και Κωδικολογίας (PALCOD Laboratory)» 
στο Τμήμα φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον 
καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 
Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Παλαιογραφίας και 
Κωδικολογίας (PALCOD Laboratory)».

Το «Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας 
(PALCOD Laboratory)» εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευ-
νητικές και διδακτικές ανάγκες στους τομείς της Παλαι-
ογραφίας, Κωδικολογίας και Εκδοτικής των Κειμένων. Η 
Παλαιογραφία αποτελεί την επιστήμη που μελετά την 
ιστορία και την εξέλιξη της γραφής από τον 4ο μέχρι τον 
17ο αιώνα, ενώ η Κωδικολογία την ιστορία και εξέλιξη 
της μορφής του βιβλίου στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας 
(PALCOD Laboratory)» έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος φιλολογίας και των άλλων Τμημάτων του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος 
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων (φιλολόγων, ιστορικών, θε-
ολόγων, αρχειονόμων) στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
του παρόντος και προβλέπεται από τον νόμο.

3. Την προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευ-
νας στους επιστημονικούς κλάδους της Παλαιογραφίας 
και Κωδικολογίας, όπως αυτοί ορίζονται διεθνώς και πε-
ριγράφονται στο άρθρο 1.

4. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών, ακα-
δημαϊκά ιδρύματα και βιβλιοθήκες της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν 
και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Eλλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ  53/τ.Α΄/ 
27.4.1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα 
πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς».
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7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (ως εμπειρογνώμονες 
σε δικαστήρια) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού 
αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων.

9. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

10. Την έκδοση δελτίων και επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος φιλολο-

γίας της φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο και η ειδικότητα εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, μέλη Ει-
δικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του 
λοιπού επιστημονικού προσωπικού, μέλη Διοικητικού 
Προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο με 
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

2. Επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού και εξειδι-
κευμένους επιστήμονες.

3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ/
Ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το Εργαστήριο.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, που συμμε-
τέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφοράς υπηρεσιών 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του 
Τμήματος φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011). Στην επιλογή 
του Διευθυντή προσμετράται η εμπειρία του υποψηφίου 
στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που εμπί-
πτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του εν λόγω άρθρου, όπως:

-ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, 
-η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέ-
ριμνα για την τήρηση του,

-η μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των 
πάσης φύσεως εσόδων του Εργαστηρίου και η κατα-
νομή των χώρων του Εργαστηρίου, -η εισήγηση στη 

Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,

-η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και - η υπο-
γραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο 
Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας.

3. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Σε περίπτωση 
κωλύματος ορίζει ως αναπληρωτή του ένα από τα μέλη 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση -Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για τη διεξαγωγή του έργου του το Εργαστήριο εγκα-
θίσταται στις αίθουσες 202, 206, 207 του Νέου Κτιρίου 
της φιλοσοφικής Σχολής και χρησιμοποιεί τον χώρο του 
Τομέα ΜΝΕΣ 208/6 όπου είναι εγκαταστημένος ο υπάρ-
χων τεχνικός εξοπλισμός. Αξιοποιεί επίσης χώρους που 
ανήκουν το Τμήμα φιλολογίας ή το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως οι χώροι της βιβλιοθήκης 
του Τμήματος (Σπουδαστήριο Κλασικών Σπουδών [201] 
και Σπουδαστήριο Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών 
Σπουδών [208] και Εργαστήριο νέων Τεχνολογιών του 
Τμήματος Φιλολογίας.

2. Το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδομή (1 ReaderPrinter μικροφίλμ, 1 
ReaderPrinter/Scanner μικροφίλμ, συλλογή μικροφίλμ 
χειρογράφων και παλαιτύπων) του Τμήματος Φιλο-
λογίας.

Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου. Στο εργαστήριο τηρούνται 
οι προβλεπόμενοι όροι ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Ο χώρος εγκατάστασης σημα-
τοδοτείται από πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική απόφαση.

Επίσης έχει την ευθύνη για:
- την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων από 

βλάβες,
- την ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτη-

τών/τριών, επισκεπτών και
- γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία 

του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ίδιους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την 
εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημό-
σιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
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2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/ 
1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία και αρχεία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βαθμολόγια φοιτητών,
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος,
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων,
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
6. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων,
7. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
8. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 

εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Πα-
λαιογραφίας και Κωδικολογίας (PalCod Laboratory)» και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με τον λογότυπο 
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ

Αριθμ. 19602 (3)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Μουσικών 

Σπουδών και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η Βυζα-

ντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημι-

ουργία (Byzantine musical science and artistic 

creation)».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

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

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ’ του άρθρου 47 του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’), της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’) και του άρθρου 34 
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α’).

3. 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’).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α’) και ιδί-
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/ 
5.6.2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το 
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11-6-2013.

6. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ  258/τ.Β΄/ 
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ’ αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη».

7. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (συνεδρία-
ση αριθμ. 142/22.04.2016) και του Τμήματος Θεολογίας 
(συνεδρίαση αριθμ. 10/14.04.2016) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
(συνεδρίαση αριθμ. 181/6-5-2016).
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9. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας-Εσωτερικό Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών» μεταξύ των Τμημά-
των: Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών και 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής για τη συνδιοργάνω-
ση του ΔΠΜΣ με τίτλο: « Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη 
και καλλιτεχνική δημιουργία».

10. Το έγγραφο με αριθμ. 1647/23-6-2014 της Α.ΔΙ.Π., 
σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση των Τμημάτων: Μουσικών Σπουδών και 
Θεολογίας του Α.Π.Θ.

11. Τη με αριθμό 19933/6-5-2016 θετική εισήγηση της 
ΜΟΔΙ Π του ΑΠΘ για την ίδρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο: 
«Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δη-
μιουργία».

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

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017 του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ των Τμη-
μάτων: Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών 
και Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο: 
«Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημι-
ουργία (Byzantine musical science and artistic creation)» 
ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Θεολογίας του 
ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-2017, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Η Βυζαντινή μου-
σική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine 
musical science and artistic creation)», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (επισπεύδον 
Τμήμα) του ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

1. Το Δ.Π.Μ.Σ. των δύο Τμημάτων αποσκοπεί στο να 
πραγματοποιεί συστηματική επιστημονική έρευνα και 
να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επι-
στημονικό πεδίο της Βυζαντινής μουσικής επιστήμης.

2. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Προγράμματος είναι 
η προαγωγή της γνώσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών και η ανάπτυξη της έρευνας στην επιστήμη της 
Βυζαντινής Μουσικολογίας σε επίπεδο ιστορίας, μορ-
φολογίας, βαθιάς θεωρητικής και πρακτικής γνώσης της 
ασματικής πράξης, παλαιογραφικής εξέλιξης και ανάπτυ-
ξης, γνώσης και σύγκρισης των κατά τόπους ασματικών 
παραδόσεων και ιδιαιτεροτήτων, βασικής σπουδής και 
ενασχόλησης με τις πρωτογενείς πηγές της (χειρόγρα-
φοι κώδικες, έντυπα βιβλία, ηχογραφήσεις) και σχέ-
σης-επίδρασής της στις ασματικές παραδόσεις άλλων 
λαών (εν γένει σλαβική, ρουμανική, αραβική, αγγλική, 
κ.ά., καθώς και στις γλώσσες των χωρών της ορθόδοξης 

ιεραποστολής). Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
λειτουργική και τελετουργική διάσταση της Βυζαντινής 
μουσικής επιστήμης, καθώς και στην ενδελεχή γνώση 
και ερμηνεία του βασικού υλικού της υμνογραφίας, το 
οποίο αποτελεί τον λόγο ύπαρξης του μέλους. Τέλος, 
μελετώνται και διδάσκονται οι σχέσεις με τις ευρύτερες 
ανατολικές μουσικές παραδόσεις, η επίδραση του βυζα-
ντινού μουσικού πολιτισμού διαχρονικά έως και σήμερα 
στην διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, 
και λόγω της ανάγκης για πληρότητα της παρεχόμενης 
γνώσης αλλά και λόγω των σύγχρονων αναγκών στις 
τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δί-
νεται στην μεθοδολογία και την παιδαγωγική διάσταση 
της διδασκαλίας, στην οργάνωση και διεύθυνση χορών 
ψαλτών ή ψαλτριών, και στο εποπτικό υλικό που αυτά 
απαιτούν.

Με βάση τα παραπάνω επιδιώκεται:
α) Η ειδική σπουδή, καλλιέργεια και προαγωγή της 

Βυζαντινής μουσικής επιστήμης και η διεπιστημονική με-
λέτη της ως μέγιστο και διαχρονικό πολιτιστικό γεγονός.

β) Η άρτια συγκρότηση νέων επιστημόνων.
γ) Η στελέχωση της ευρύτερης μουσικής εκπαίδευσης 

και της εκκλησίας με επιστήμονες μουσικούς - κατόχους 
υψηλής μουσικής, λειτουργικής και υμνολογικής παι-
δείας.

δ) Η διερεύνηση και σπουδή και ευρεία προβολή των 
ζητημάτων που σχετίζονται με την ιστορική και πολι-
τιστική διάσταση του Βυζαντινού, μεταβυζαντινού και 
νεώτερου μουσικού πολιτισμού, των ανθρώπων-καλλι-
τεχνών και δημιουργών που πρωτοστατούν σε αυτήν και 
της παγκόσμιας απήχησης του έργου τους.

3. Ειδικός στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει στην 
καλύτερη προετοιμασία και κατάρτιση των μελλοντι-
κών μουσικών εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν 
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τις 
εκκλησιαστικές και άλλες μουσικές σχολές και ωδεία, 
τις πάσης φύσεως Μουσικές Ακαδημίες, στελέχη για 
πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς της 
Ελλάδος και της αλλοδαπής. Επιδιώκεται ακόμη η συ-
νεργασία με ειδικούς φορείς όπως το Ίδρυμα Βυζαντινής 
Μουσικολογίας, η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, 
ο Τομέας Ψαλτικής και Μουσικολογίας της Ακαδημίας 
Θεολογικών Σπουδών Βόλου και ανάλογοι φορείς της 
Ελλάδος και του εξωτερικού για την προαγωγή της 
ατομικής και ομαδικής έρευνας και την μουσική εκτέ-
λεση και καλλιτεχνική παρουσίαση των επιτευγμάτων 
του Βυζαντινού Μουσικού πολιτισμού. Ο στόχος αυτός 
εμπίπτει απόλυτα και στις προτροπές της τελικής εξω-
τερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μουσικών Σπου-
δών του ΑΠΘ όπου ρητώς αναφέρεται: Expansion of 
the research and performance activities. 4. Αντικείμενο 
του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ 
και του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ είναι η μελέτη, η 
έρευνα και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό πεδίο: «Η Βυζαντινή μου-
σική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine 
musical science and artistic creation)». Ο τίτλος είναι 
ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζό-
μενα Τμήματα. Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει επίσης ως σκοπό την 
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ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου 
και για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στις 
περιγραφόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις. Στο πλαί-
σιο αυτό οι αρτιότερες συγγραφές των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών δύναται (επωνύμως και με την γραπτή 
άδεια τους) να δημοσιεύονται σε σχετική ηλεκτρονική 
έκδοση του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό πεδίο: «Η Βυζαντινή μου-
σική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine 
musical science and artistic creation)». Ο τίτλος είναι 
ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζό-
μενα Τμήματα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ και του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των Θεο-
λογικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πτυχιούχοι 
Τμημάτων ανθρωπιστικών, κοινωνικών, θετικών και τε-
χνολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι ΑΣΕΙ. Επίσης, γίνονται δεκτοί και 
πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής απαιτείται 
να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο οφείλει να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε έξι (6) 
εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (τρία [3] μαθήματα 
ανά εξάμηνο), τα οποία αντιστοιχούν το καθένα σε 8 ή 
10 ECTS και συνολικά σε πενήντα (50) ECTS. Επιπρόσθε-
τα, σε αυτά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα υπάρχει η σαφής 
υποχρέωση της συμμετοχής όλων των μεταπτυχιακών 
φοιτητριών/φοιτητών στην Πρακτική άσκηση (χορω-
διακό σύνολο που θα ασκείται σε εβδομαδιαία βάση) 
που θα προβάλλει σε καλλιτεχνικό επίπεδο το έργο που 
παράγεται από την διδασκαλία, έρευνα και συγγραφή 
που διενεργείται κατά την διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. Η συμ-
μετοχή στην Πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε τέσσερα 
(4) ECTS στο Α’ εξάμηνο και έξι (6) ECTS στο Β’ εξάμηνο, 
σύνολο δέκα (10) ECTS. Κατά το Γ εξάμηνο οι φοιτητές 
εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία 
η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS.

Κατά την διάρκεια του Γ εξαμήνου θα λειτουργεί σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ίσως και σε δεκαπενθή-
μερη βάση το «Φόρουμ Βυζαντινής Μουσικολογίας» 
στο οποίο θα υποχρεούνται να συμμετέχουν όσοι 
μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν την 
μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Θα περιλαμβά-
νει διδασκαλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, αναλύσεις (και με 
τηλεδιάσκεψη) με ειδικές ενότητες θεμάτων, στις οποίες 
θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι επι-
στήμονες, την συνεργασία των οποίων θα εξασφαλίζει 
έγκαιρα και προγραμματισμένα η Διοίκηση του Δ.Π.Μ.Σ. 
Ενδεικτικά επιστημονικά θέματα του Φόρουμ:

1. Η διεθνής μουσικολογική έρευνα.
2. Μουσική επιστήμη στο Βυζάντιο και στην Δύση.
3. Επίδραση της Βυζαντινής μουσικής επιστήμης στην 

ελληνική μουσική.
4. Η θέση της ψαλτικής στην σύνολη πολιτιστική βυ-

ζαντινή πραγματικότητα.
5. Η ψαλτική παράδοση σε άλλες γλώσσες (ιστορία, 

παράδοση, προβλήματα, σύγχρονες προσπάθειες).
Στις συναντήσεις αυτές θα παρουσιάζεται και η πρό-

οδος και η έρευνα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους 
εργασίας.

2. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνονται σε πέ-
ντε (5) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής, όπως φαίνεται 
στον ακόλουθο πίνακα. Το μάθημα επιλογής μπορεί να 
επιλεγεί από ένα σύνολο μεταπτυχιακών μαθημάτων 
(συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.) των 
συνεργαζόμενων ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1101  Βυζαντινή Μουσικολογία:
Ιστορία και επιστημολογικά ζητήματα

8

1102 Πρακτική και θεωρητική σπουδή της ψαλτικής 8
1103  Θέματα θεολογίας της λατρείας και σύγχρονα 

λειτουργικά προβλήματα III (Κωδικός μαθή-
ματος στο Τμήμα Θεολογίας: 5118)

10

Πρακτική Άσκηση Α’ 4
Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1104  Παλαιογραφία και μουσικολογική ανάλυση 
του βυζαντινού μέλους

8

1105 Ψαλτικά χειρόγραφα, εξηγήσεις και εξηγητές 8
1106  Μάθημα επιλογής από την προτεινόμενη 

λίστα:
1.  Από την ομιλία στον ύμνο: ο ομιλητικός χαρα-

κτήρας της Νεκρώσιμης Ακολουθίας
(Κωδικός μαθήματος στο Τμήμα Θεολογίας: 5117)

2.  Μεταφραστική θεωρία και πράξη στο χώρο της 
θεολογικής γραμματείας III

(Κωδικός μαθήματος στο Τμήμα Θεολογίας: 1117)
3.  Θέματα χειρόγραφης παράδοσης και κριτικής 

κειμένου II
(Κωδικός μαθήματος στο Τμήμα Θεολογίας: 1112)

8

Πρακτική Άσκηση Β’ 6
Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

Σύνολο ECTS Γ’ Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος ορίζεται 
η ελληνική και η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοι-
τητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
δεκαπέντε (15) ετησίως.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν καθηγητές και λέκτο-
ρες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (Μουσικών Σπου-
δών και Θεολογίας) και άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. διατίθεται η βασική 
υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, Νησίδα 
Η/Υ και εξειδικευμένη ηλεκτρονική υποστήριξη) των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων (Μουσικών Σπουδών και 
Θεολογίας).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ 
6-9-2011 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
προγράμματος, ανέρχεται στο ποσό των 12.025,00 € και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Είδος δαπάνης Ποσό (σε €)
α)  Κάλυψη ειδικών βιβλιογραφικών 

αναγκών 1.300,00 €

β)  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια και διαλέξεις 1.300,00 €

γ)  Έξοδα μετακινήσεων διδασκόντων, 
επίβλεψη Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

3.900,00 €

δ)  Γραμματειακή υποστήριξη,
αναλώσιμα είδη 3.250,00 €

ε)  Προμήθεια και συντήρηση Η/Υ,
περιφερειακών Η/Υ και άλλου
εξοπλισμού όπως ειδικό λογισμικό

1.625,00 €

στ)  Διοργάνωση ημερίδας,
άλλες δαπάνες 650,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 12.025,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από 

δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, καθώς 
και άλλες πηγές (χορηγίες από δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, ερευνητικά προγράμματα, δωρεές κ.λπ.). Τυχόν 
αναδιάρθρωση των ποσών που διατίθενται στις παρα-
πάνω κατηγορίες μπορεί να γίνει, ανάλογα με τις ανάγκες 
του προγράμματος.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Πρυτανι-
κή απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Οικείο Εσωτερικό 
Κανονισμό του ΔΠΜΣ καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ
Ι

Αριθμ. απόφασης: 717 (4)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 638/Β7/11.12.2001 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1777 τ.Β’ - 31.12.2001) 

που αφορά στην Ίδρυση - Λειτουργία Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μαθηματική 

Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις 

Σύγχρονες Τεχνολογίες», όπως αυτή έχει τροπο-

ποιηθεί/αντικατασταθεί με νεότερες αποφάσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, 

τ.Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστη-
μίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

2. Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
(ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

3. Την υπ’ αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 
(ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΤ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το 
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

4. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του 
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.
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5. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
δια τάξεις 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’).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν.  4009/2011 (ΦΕΚ  195 τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).

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

8. Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 τ.Α’) «Κατάργηση Τμήμα-
τος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη 
Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

9. Τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 σύμ-
φωνα με το οποίο η τελική έγκριση ενός Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με 
απόφαση του Πρύτανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Την υπ’ αρίθμ. 638/Β7/11.12.2001 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1777/τ.Β’/31.12.2001), που αφορά στην 
Ίδρυση - Λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Μαθηματική Μοντε-
λοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες 
Τεχνολογίες» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί τελευ-
ταία, με την υπ’ αριθμ. 130198/Β7/13.08.2014 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 2304/27.08.2014) με νέο τίτλο Π.Μ.Σ. 
«Σπουδές στα Μαθηματικά».

11. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 22/17.5.2016 Συνεδρία-
σης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήμα-
τος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με 
την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 130198/Β7/13.08.2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2304/27.08.2014).

12. Την σχετική απόφαστ\ της υπ’ αριθμ. 16/26.5.2016 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 218/16-1-2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει την αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 638/Β7/11.12.2001 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1777/τ.Β’/31.12.2001), που αφορά στην Ίδρυση - 
Λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Μαθηματική Μοντελοποίηση 
στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολο-
γίες» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί τελευταία, με 

την υπ’ αριθμ. 130198/Β7/13.08.2014 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 2304/27.08.2014), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο 
«Σπουδές στα Μαθηματικά», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 τ.Α’) όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Σπουδές στα Μαθηματικά» του Τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η εμ-
βάθυνση στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά, 
καθώς και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και 
τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε θετι-
κές επιστήμες.

2. Σκοπός του προγράμματος είναι:
(α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη έρευνας 

υψηλού επιπέδου στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μα-
θηματικά,

(β) η παροχή των αναγκαίων γνώσεων και τεχνικών 
στους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν διδα-
κτορική διατριβή στα αντικείμενα που καλύπτονται από 
το πρόγραμμα, (γ) η κατάρτιση σε υψηλό επίπεδο επι-
στημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών 
της χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με 
πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις: 
(α) Θεωρητικά Μαθηματικά (β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και 
Οικονομικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90 
ECTS για την κάθε Κατεύθυνση.
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• Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης στην Κατεύθυνση «Θεωρητικά Μαθηματικά» 
απαιτούνται: α) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση 
σε μεταπτυχιακά μαθήματα από τις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, με 
συνολικό φόρτο 60 ECTS για το Α’ και Β’ εξάμηνο.

β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα 
(4) τουλάχιστον μεταπτυχιακάμαθήματα της ομάδας Α.

γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) 
τουλάχιστον μεταπτυχιακό μάθημα της ομάδας Β.

δ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μετα-
πτυχιακά μαθν\ματα των ομάδων Α, Β και Γ με συνολικό 
φόρτο 52,5 τουλάχιστον ECTS (7 μαθήματα).

ε) Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στα «Θεωρητικά Μαθηματικά» στ) Στο Α’ Εξάμηνο απαι-
τείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε μαθν\
ματα των Ομάδων Α, Β, Γ, Δ τα οποία αθροίζουν 30 ECTS. 
Στο Β’ Εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 
και εξέταση σε μαθήματατων Ομάδων Α, Β, Γ, Δ τα οποία 
αθροίζουν 30 ECTS. Στο Γ’ Εξάμηνο η εκπόνηση και εξέ-
ταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην 
οποία αντιστοιχούν 30 ECTS.

• Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης στην Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» 
απαιτούνται:

α) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μετα-
πτυχιακά μαθήματα από τις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, με συνολικό 
φόρτο 60 ECTS για το Α’ και Β’ εξάμηνο.

β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα 
(4) τουλάχιστον μεταπτυχιακά μαθήματα της ομάδας Β.

γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) 
τουλάχιστον μεταπτυχιακό μάθημα της ομάδας Α.

δ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μετα-
πτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α, Β και Γ με συνολικό 
φόρτο 52,5 τουλάχιστον ECTS (7 μαθήματα).

ε) Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

στ) Στο Α’ Εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολού-
θηση και εξέταση σε μαθήματα των Ομάδων Α, Β, Γ, Δ 
τα οποία αθροίζουν 30 ECTS. Στο Β’ Εξάμηνο απαιτείται 
η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε μαθήματα 
των Ομάδων Α, Β, Γ, Δ τα οποία αθροίζουν 30 ECTS. Στο Γ’ 
Εξάμηνο η εκπόνηση και εξέταση της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας στην οποία αντιστοιχούν 30 ECTS.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω 4 Ομάδες μαθη-
μάτων και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία:

Μαθήματα Ομάδας Α

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

ΑΙ Αλγεβρες και Ομάδες Lie 7.5

Α2 Διαφορική Γεωμετρία 7.5

A3 θεωρία Τελεστών 7.5

A4 Αλγεβρα 7.5

Α5 θεωρία Ομάδων 7.5

Α6 Μέτρο και Πιθανότητες 7.5

Α7 Συναρτησιακή Ανάλυση 7.5

Α8 Τοπολογία 7.5

Α9 Αλγεβρική Τοπολογία 7.5

Μαθήματα Ομάδας Β

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Β1
Αριθμητικές και ασυμπτωτικές μέ-
θοδοι επίλυσης εξισώσεων

7.5

Β2 Δυναμικά Συστήματα 7.5

Β3
Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές 
Επιστήμες

7.5

Β4 Μαθηματική Φυσική 7.5

Β5 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7.5

Β6 Στατιστική 7.5

Β7 Στοχαστική Μοντελοποίηση 7.5

Β8 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 7.5

Μαθήματα Ομάδας Γ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Π Διακριτά Μαθηματικά 7.5

Γ2 Ιστορία Μαθηματικών 7.5

Γ3 Μαθηματική Λογική 7.5

Γ4 Μαθηματικό Λογισμικό 7.5

Τ5 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 7.5

17 Ιστορία Μη Δυτικών Μαθηματικών 7.5

Μαθήματα Ομάδας Δ, Δ1

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Δ11 Θέματα Αλγεβρας 5

Δ12 Θέματα Ανάλυσης 5

Δ13 Θέματα Γεωμετρίας 5

Δ14 Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων 5

Δ15 Θέματα Μοντελοποίησης 5

Μαθήματα Ομάδας Δ, Δ2

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Δ21 Σεμινάριο Αλγεβρας 2.5

Δ22 Σεμινάριο Ανάλυσης 2.5

Δ23 Σεμινάριο Γεωμετρίας 2.5

Δ24 Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων 2.5

Δ25 Σεμινάριο Μοντελοποίησης 2.5

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή στην αγ-
γλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν Καθηγητές και Λέκτορες 
του Τμήματος Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 του Ν. 3685/2008 
όπως ισχύει σήμερα.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2021-2022 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 ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 30.000 
ευρώ και αναλύεται στις κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α/Α Κατηγορία δαπάνης Σύνολο (€)
1 Γενικές Δαπάνες 8.000

2
Οργάνωση Συνεδρίων,
Συμμετοχή σε Συνέδρια

6.000

3 Εξοπλισμός 8.000
4 Βιβλία, Περιοδικά 6.000
5 Εκτυπώσεις, Εκδόσεις 1.000
6 Αναλώσιμα 1.000

ΣΥΝΟΛΟ 30.000

Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το υπό-
λοιπο μπορεί να καλυφθεί από επιχορηγήσεις δωρεές 
και ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδ. έτος 2013-2014 θα πε-
ρατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αρίθμ. 638/Β7/11.12.2001 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ  1777/τ.Β’/31.12.2001), που αφορά στην 
Ίδρυση -Λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Μαθηματική Μοντε-
λοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες 
Τεχνολογίες» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. 116790/Β7/3.12.2003 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1843/Β/10.12.2003).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα κατά τα ακαδ. έτη 2014-2015 και 2015-2016 
θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της υπ’ αριθμ. 130198/Β7/13.08.2014 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 304/27.08.2014) και του Κανονισμού του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για τους εισακτέους μεταπτυχιακούς φοιτητές ακαδ. 
έτος 2016-2017 και εντεύθεν θα ισχύσουν οι διατάξεις 
της παρούσας απόφασης Πρύτανη.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 1 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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