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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτ−
λο «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπι−
στημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό»
(Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity
in Architectural Design)...............................................................
1
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχο−
λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Applied
Economics)»......................................................................................... 2
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης με τίτλο «Αναπτυξιακή ψυχοπαθολο−
γία της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας». ....... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 206757/Ζ1
(1)
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχα−
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σχεδιασμός
Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρ−
χιτεκτονικό Σχεδιασμό» (Advanced Design: Innovation
and Transdisciplinarity in Architectural Design).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181).
2. 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΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάρ−
γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα−
λονίκης».
8. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Το αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Αρχι−
τεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (συνεδρίαση με αριθ. 4/17−03−2009
και έκτακτη συνεδρίαση στις 2−4−2013).
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του ΑΠΘ συνεδριάσεις με αριθμό 150/24−
7−2013 και 155/3−4−2014.
11. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο−
λόγηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ
σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 1647 23−6/−14 της ΑΔΙΠ.
12. Το αριθ. 180/24−10−2014 έγγραφο του Προέδρου του
Τμήματος Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ.
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονί−
κης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: «Σχεδια−
σμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον
Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» (Advanced Design: Innovation
and Transdisciplinarity in Architectural Design), σύμφωνα
µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
2.1. Αντικείμενο
Αντικείμενο του δίγλωσσου (ελληνόφωνου−αγγλόφω−
νου) Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο «Σχεδιασμός
Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχι−
τεκτονικό Σχεδιασμό», «Advanced Design: Innovation and
Transdisciplinarity in Architectural Design» είναι η μελέτη,
έρευνα και εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπου−
δών στην περιοχή του Σχεδιασμού Αιχμής με έμφαση
στην Καινοτομία και τη Διεπιστημονικότητα στον Αρ−
χιτεκτονικό Σχεδιασμό.
2. 2. Στόχοι
Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο να επαναφέ−
ρει τη συζήτηση και να εμβαθύνει στην καλλιέργεια
των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
για τη διαμόρφωση και υποστήριξη μιας νέας φυσι−
ογνωμίας του σύγχρονου δημιουργού−σχεδιαστή που
είναι σε θέση να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς και
να δημιουργεί καινοτόμες προτάσεις, συνεπείς με τις
σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας
και της γνώσης, αλλά και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Μέσα από τη θεωρητική εμβάθυνση και τους πειραμα−
τισμούς στη σχεδιαστική πρακτική, ο κάτοχος αυτού του
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα έχει
αποκτήσει την ικανότητα να κατανοεί, να συνεργάζεται
και να συνεννοείται με ένα ευρύ φάσμα ειδικών από
διάφορες επιστημονικές και καλλιτεχνικές περιοχές και
να χρησιμοποιεί αυτήν τη δυναμική της συνεργασίας
ως πεδίο δημιουργικότητας και καινοτομίας.
Στη σύγχρονη συνθήκη ο αρχιτέκτονας είναι ο ειδικός
που κατέχει και δρομολογεί καινοτόμο τρόπο σκέψης
ο οποίος καλείται να καθοδηγήσει και να διασφαλίσει,
μέσα από διεπιστημονική συνεργασία, ένα δημιουργι−
κό μετασχηματισμό από τα υφιστάμενα δεδομένα και
συνθήκες του παρόντος σε νέες δυνατότητες του μέλ−
λοντος. Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. εστιάζει το ενδιαφέρον
του στο Σχεδιασμό Αιχμής γενικότερα, και στον αρχι−
τεκτονικό σχεδιασμό ειδικότερα, ως τρόπο σκέψης. Η

ανάδειξη αυτού του τρόπου σκέψης ως θεμελιώδους
συστατικού της ταυτότητας του αρχιτέκτονα εγγρά−
φεται στη στρατηγική της διεύρυνσης του κοινωνικού
ρόλου του σε άλλες περιοχές πρακτικής και δημιουργί−
ας. Μια τέτοια στρατηγική προσαρμογής είναι αναγκαία
στις μέρες μας, καθώς η ταχύτητα των αλλαγών στην
κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία διαρκώς
μεταβάλλει την επαγγελματική φυσιογνωμία του αρ−
χιτέκτονα.
2.3. Βασικοί άξονες
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα οργανώνεται πάνω
σε τρεις βασικούς άξονες που σχετίζονται με την κατα−
νόηση και εξέλιξη του Σχεδιασμού Αιχμής. Πιο ειδικά, ο
πρώτος άξονας αφορά αυτή την κατανόηση και εξέλιξη
με την καινοτομία, ο δεύτερος άξονας με τη διεπιστη−
μονικότητα, και ο τρίτος με τον πειραματισμό.
Ο πρώτος άξονας αφορά στην εμβάθυνση και κα−
τανόηση της σχέσης της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας. Ο δεύτερος άξονας του μεταπτυχιακού
προγράμματος αφορά στη διεπιστημονικότητα. Η δι−
επιστημονικότητα στο Σχεδιασμό Αιχμής συνιστά μια
στρατηγική διαχείρισης της πολυπλοκότητας. Ο τρίτος
άξονας πάνω στον οποίο οργανώνεται το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα αφορά τον πειραματισμό ως μεθοδολογία
έρευνας στο Σχεδιασμό Αιχμής.
Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να προσφέ−
ρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές−τριες σύγχρονες
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες με μεθόδους που
θα τους/τις καταστήσουν αποτελεσματικούς/κές και
δημιουργικούς/κές, διανοούμενους/νες – επαγγελμα−
τίες, με διάθεση και επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση
και αυτοεξέλιξη, για κριτική, καινοτόμο και κοινωνικά
υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα.
Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργί−
ας του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ποιότητας
και της αριστείας, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και
αναβάθμισης κάθε πτυχής των εκπαιδευτικών διαδικα−
σιών του, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας με
συναφή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ερευ−
νητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, Επαγγελματικές και Επι−
στημονικές Ενώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στον «Σχεδιασμό Αιχμής: Καινοτομία και
Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό»
(Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in
Architectural Design).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων
και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και πτυχιούχοι
συναφών Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
(TRANSDISCIPLINARY APPROACHES TO DESIGN)

9

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
(REPRESENTATIONS, SIMULATIONS
AND COMMUNICATION TOOLS AND MEDIA)

9

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ Ι (Design Projects με εμβόλιμα workshop)
(ADVANCED DESIGN I, DESIGN PROJECTS WITH INTERJECTING
WORKSHOPS)

12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(INNOVATIVE METHODOLOGIES AND DESIGN STRATEGIES)

9

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ
(ADVANCED DESIGN AND MATERIALITY)

9

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΙΙ (Design Projects με εμβόλιμα workshop)
(ADVANCED DESIGN II, DESIGN PROJECTS WITH INTERJECTING
WORKSHOPS)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

12

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ−ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(FINAL THEORETICAL – RESEARCH DISSERTATION)

20

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ WORKSHOP
(INTENSIVE INTERNATIONAL WORKSHOP)

10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (FINAL DESIGN THESIS)

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

120

Το πρόγραμμα παρέχεται στην ελληνική και στην αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ετησίως.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και άλλων Τμημάτων του ιδίου
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 158 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί μέρος της βασικής υποδομής του Τμήματος (αίθουσες διδα−
σκαλίας, βιβλιοθήκη, νησίδα Η/Υ, εργαστήριο ψηφιακής κατασκευής και προτυποποίησης).
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
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11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του συνολικού κόστους
αφορά στις λειτουργικές του ΔΠΜΣ, υπολογίζεται σε 97
500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
1

Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

Κόστος
σε €
50000

2

Δαπάνες Μετακινήσεων

15000

3

Υλικοτεχνική Υποδοµή

12000

4

Δαπάνες για αναλώσιµα

10500

5

Διάφορες δαπάνες

10000

ΣΥΝΟΛΟ

97500

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλυφθεί από
δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, ερευνητικά
προγράμματα, παροχές, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ.)
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Υπουρ−
γική Απόφαση, θα ρυθμίζονται στον Κανονισμό Μετα−
πτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αριθμ. 206747/Ζ1
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο−
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Εφαρμο−
σμένα Οικονομικά (Applied Economics)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181).
2. 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΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.

4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάρ−
γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα−
λονίκης».
8. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης (ΑΠΘ) (συνεδρίαση με αριθμ. 3/22−4−2013).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (συνεδριάσεις με αριθμ.
150/24−7−2013 και 155/3−4−14).
11. Το αριθ. 1117/24−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
12. Το από 3−10−2014 έγγραφο του Προέδρου του Τμή−
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 την λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οι−
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Εφαρμο−
σμένα Οικονομικά (Applied Economics)», ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο−
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένα
Οικονομικά (Applied Economics)», σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος «Εφαρμοσμένα Οικο−
νομικά (Applied Economics)» είναι η παροχή εκπαίδευσης,
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τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, αναλυτικών εργαλείων
και γενικότερα εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού
επιπέδου σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
επιθυμούν να εφαρμόσουν τις αρχές της οικονομικής
θεωρίας και των μεθοδολογιών της στην οικονομική
ανάλυση και διερεύνηση σύγχρονων προβλημάτων δια−
φόρων τομέων και κλάδων μιας οικονομίας.
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Π.Μ.Σ. στα
«Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Applied Economics)», είναι:
• Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην
περιοχή της Εφαρμοσμένης Οικονομικής Επιστήμης με
την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών Μάστερς και δι−
δακτορικών διατριβών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών
και διεθνών πρότζεκτς με αναζήτηση χρηματοδότησης
από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς φορείς.
• Η καταξίωση του ΠΜΣ μεταξύ των καλύτερων μετα−
πτυχιακών προγραμμάτων της ευρώπης στο αντικείμενο
των Εφαρμοσμένων Οικονομικών και η σύνδεσή του
στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο των αντίστοιχων
προγραμμάτων.
• Η παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι
ενδιαφέρονται να προετοιμαστούν για την συνέχεια των
σπουδών τους στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
στα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης ή πεδίων με συ−
νάφεια ή συνέργεια με την Οικονομική Επιστήμη μέσω
περαιτέρω σχετικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, και
• Η ενίσχυση των ικανοτήτων και γνώσεων επιστημό−
νων ώστε να έχουν ένα προβάδισμα στην αγορά εργα−
σίας για σταδιοδρομία ως οικονομικοί αναλυτές, σύμ−
βουλοι επιχειρήσεων και στελέχη σε ιδιωτικές εταιρείες
(π.χ. βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) και Δημόσιους Οργανι−
σμούς και Υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ απονέμει Μετα−
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Εφαρμοσμένα
Οικονομικά (Applied Economics)» στις εξής τέσσερις (4)
κατευθύνσεις:
1. Οικονομική Ανάλυση,
2. Πολιτική Οικονομία,
3. Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση,
4. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμέ−
νων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων ΤΕΙ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι−
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τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση 10 μαθημάτων
κατά την διάρκεια του Α’ και Β’ εξαμήνου τα οποία
αποδίδουν 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονά−
δες (ECTS)) κατά την διάρκεια του Γ’ εξαμήνου. Συνολικά
το πρόγραμμα αποδίδει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Τα μαθήματα του προγράμματος ανά κατεύθυνση είναι
τα ακόλουθα:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 18 ECTS (3 x 6)
1. Μικροοικονομική
6
2. Μακροοικονομική
6
3. Οικονομετρία
6
2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 ECTS (2 X 6)
Κατεύθυνση «Οικονομική Ανάλυση»
1. Βιομηχανική Οικονομική
6
2. Δημόσια Οικονομική
6
Κατεύθυνση «Πολιτική Οικονομία»
1. Πολιτική Οικονομία Ι (Θεωρία Αξίας)
6
2. Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Θεωρία Ανταγωνισμού) 6
Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη
Οικονομετρική Ανάλυση»
1. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
6
2. Ανάλυση Δεδομένων τύπου PANEL
6
Κατεύθυνση «Τουρισμός
και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
1. Τουριστική Οικονομική
6
2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
6
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου: 30 ECTS
B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 18 ECTS (3 x 6)
Κατεύθυνση «Οικονομική Ανάλυση»
• Οικονομική της Υγείας
• Τουριστική Οικονομική
• Οικονομική των Φυσικών Πόρων
και του Περιβάλλοντος
• Οικονομική της Εργασίας
• Οικονομική του Πρωτογενούς Τομέα
• Οικονομική της Τεχνολογίας
και της Καινοτομίας
• Ποσοτικές Μέθοδοι
• Οικονομικά της Υγιεινής
και της Ασφάλειας της Εργασίας
Κατεύθυνση «Πολιτική Οικονομία»
• Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης
(Μεγέθυνση και Ανάπτυξη)
• Οικονομικές Διακυμάνσεις και Κρίσεις
• Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
• Οικονομικά της Τεχνολογίας
και του Ανταγωνισμού.
• Εφαρμοσμένη Οικονομική Έρευνα
• Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση»
• Υποδείγματα Παλινδρομήσεων
Ποιοτικής Ανταπόκρισης
6
• Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
6
• Χωρική Οικονομετρία.
6
• Χρηματοοικονομική −Ανάλυση κινδύνου
6
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• Ανάλυση Αποτελεσματικότητας
και Παραγωγικότητας
• Ποσοτικές Μέθοδοι
• Εφαρμοσμένη Οικονομική Έρευνα

6
6
6

Κατεύθυνση «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
• Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη & Σχεδιασμός 6
• Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
και Τοπική Ανάπτυξη
6
• Δίκαιο του τουρισμού
6
• Οικονομική των Φυσικών Πόρων
και του Περιβάλλοντος
6
• Δημόσια οικονομική
6
• Ποσοτικές Μέθοδοι
6
• Management Πολιτιστικού Τουρισμού
6
2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝ−
ΣΕΙΣ 12 ECTS (2 x 6)
• Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
6
• Εφαρμοσμένη Οικονομική Έρευνα
6
• Οικονομικές Διακυμάνσεις και Κρίσεις
6
• Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη
6
• Δημόσια οικονομική
6
• Βιομηχανική οικονομική
6
• Οικονομική φυσικών πόρων
και του περιβάλλοντος
6
• Δημόσια οικονομική
6
• Βιομηχανική οικονομική
6
• Οικονομική φυσικών πόρων
και του περιβάλλοντος
6
• Εφαρμοσμένη Οικονομική Έρευνα
6
• Βιομηχανική οικονομική
6
• Οικονομικά της Τεχνολογίας
και του Ανταγωνισμού
6
• Οικονομικές Διακυμάνσεις και Κρίσεις
6
• 1 μάθημα από άλλο ΠΜΣ του ΑΠΘ
(μετά από συναίνεση των υπ/νων
και των δύο ΠΜΣ καθώς και του διδάσκοντα)
6
Σύνολο Β΄ Εξαμήνου: 30 ECTS
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου: 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική ή/και στην
Αγγλική Γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ανά έτος στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ετησίως για το σύνολο των κατευθύνσεων.
Άρθρο 8
Προσωπικό

χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγ−
χρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογι−
στές, βιβλιοθήκες, 3 εργαστήρια άρτια εξοπλισμένα με
ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
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
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν.3685/2008, το 65% του συνολικού κόστους αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ, υπολογίζεται σε 7800
ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α/α

Κατηγορία Δαπάνης

1

Αμοιβές − Αποζημιώσεις
διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού

1.000

2

Ανταποδοτικές Υποτροφίες

1.800

3

4
5
6

Συμμετοχή σε συνέδρια, εκδόσεις
και άλλες εκπαιδευτικές δραστη−
ριότητες κλπ.
Μετακινήσεις
Προμήθεια – συντήρηση εξοπλι−
σμού, λογισμικού, Η/Υ κλπ.

Κόστος
σε €

1.500

1.000
1.500

Αναλώσιμα – Λοιπά έξοδα

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

7.800

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, ερευνητικά
προγράμματα, παροχές, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ.).
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.
Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F

Για τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων και
εργαστηριακών ασκήσεων θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμη−
μάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπή,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Αριθμ. 206478/Z1
(3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με
τίτλο «Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της βρεφικής και
της νηπιακής ηλικίας».

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι−
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, η οποία περιλαμβάνει

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. 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΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Το Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάργηση του Γενι−
κού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση−
συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 8. Την
Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μεταβίβαση
δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της πρώην Ιατρικής
Σχολής και νυν Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμ.10/16−4−2013).
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθ. 150/24−7−2013 και
155/3−4−2014).
11. Το αριθ.1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
12. Το αριθ. 1769/30−10−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της βρε−
φικής και της νηπιακής ηλικίας» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει
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και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αναπτυξιακή
ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Η σημασία της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας για
την ανάπτυξη του ανθρώπου έχει αναγνωριστεί την
τελευταία τριακονταετία στα πλαίσια των επιστημών
της παιδοψυχιατρικής, της παιδοψυχολογίας και της
παιδαγωγικής. Η ψυχολογική και παιδοψυχιατρική προ−
σέγγιση της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας αποτε−
λούν σήμερα έναν διεθνώς αναγνωρισμένο, αυτόνομο
επιστημονικό κλάδο με μεγάλη ανάπτυξη. Στην Ελλάδα
δεν προσφέρεται σε κανένα τμήμα ιατρικής και ψυχολο−
γίας κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εστι−
ασμένο στην ψυχοπαθολογία κα την παιδοψυχιατρική
της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας.
Επιπλέον με την πιλοτική λειτουργία του Εκπαιδευ−
τικού Προγράμματος με τίτλο «Εισαγωγή στην παι−
δοψυχιατρική της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας»
διαπιστώθηκαν οι μεγάλες ανάγκες επιμόρφωσης των
επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον τομέα αυτόν καθώς
και η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή φοιτητών,
ειδικευομένων και επαγγελματιών.
Η εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ. έχει στόχο την
απονομή ενός μεταπτυχιακού τίτλου, ο οποίος θα πα−
ρέχει σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας επιστημονική,
θεωρητική και κλινική επάρκεια σε θέματα της βρεφικής
και της νηπιακής ηλικίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
στην «Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της βρεφικής και
της νηπιακής ηλικίας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημά−
των Ιατρικής, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Εργοθεραπείας,
Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμων και Νοσηλευ−
τικής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται: α) σε παρακολούθηση δέκα (10)
μαθημάτων τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε πενήντα
(50) ECTS, β) πρακτική άσκηση που αντιστοιχεί συνολικά
σε σαράντα (40) ECTS και γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ECTS. Συνολικά θα προσφερθούν 120 ECTS, σύμφωνα
με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσ−
σώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική. Στις περι−
πτώσεις διεξαγωγής μαθημάτων από προσκεκλημένους
καθηγητές της αλλοδαπής θα υπάρχει μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Το βρέφος πριν από τη γέννηση, θέματα εμ−
βρυϊκής παιδοψυχιατρικής. Θέματα γύρω από
τη γέννηση, θέματα περιγεννητικής ιατρικής
και παιδοψυχιατρικής του βρέφους. Ψυχολογία
της κύησης. Περιγεννητική περίοδος. Λοχεία

5

Ανάπτυξη του παιδιού. Βασικές θεωρίες και
στάδια ανάπτυξης. Σωματική ανάπτυξη και
ψυχική εξέλιξη.

5

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δέκα (10)
μεταπτυχιακούς φοιτητές το μέγιστο κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμή−
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλ−
λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Ν.3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Γνωστική ανάπτυξη

5

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξα−
γωγή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού θα χρησιμο−
ποιηθεί μία διδακτική αίθουσα του οικείου ιδρύματος
με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Θα αξιοποιηθούν,
επίσης, αντίστοιχοι χώροι των συνεργαζόμενων φορέων
και υπηρεσιών.

Ανάπτυξη της γλώσσας. Κινητική ανάπτυξη.
Ψυχοκινητική ανάπτυξη

5

Συναισθηματική ανάπτυξη. Πρώιμες αλλη−
λεπιδράσεις και ανάπτυξη των σχέσεων

5

Η γέννηση της ψυχικής ζωής. Πρώιμες αλ−
ληλεπιδράσεις. Ο πρώτος χρόνος της ζωής.
Η θεωρία του δεσμού

5

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.4009/11 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

30

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Διαταραχές, σύνδρομα της βρεφικής και της
νηπιακής ηλικίας. Συστήματα ταξινόμησης

5

Ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της νη−
πιακής ηλικίας

5

Πρακτική Άσκηση

20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Θεραπευτικές προσεγγίσεις

5

Μικρά παιδιά σε κίνδυνο. Εγκατάλειψη,
παραμέληση, κακοποίηση. Θέματα ψυχοκοι−
νωνικής φροντίδας. Υιοθεσία, αναδοχή, το−
ποθέτηση σε ίδρυμα. Νομικά ζητήματα

5

Πρακτική Άσκηση

20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
120
ECTS

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος είναι 40.000 ευρώ και αναλύεται σε κατη−
γορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

20.000

Μετακινήσεις

10.000

Αναλώσιμα

5.000

Γενικές Δαπάνες

5.000

Γενικό σύνολο
40.000
Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, κα−
θώς και άλλες πηγές (χρηματοδότηση από δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα, χορη−
γίες, δωρεές κλπ.).
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.
Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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