
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών.

2 Κατάτμηση του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ σε: α) Τομέα 
Μεσαιωνικών Ελληνικών Σπουδών και β) Τομέα 
Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών.

3 Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου 
υπ’ αρ.: α) 30125/17-7-2018 (Β΄ 3559) σχετικά με 
την επανίδρυση και β) 34683/26-7-2019 (Β΄ 3152) 
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνι-
κές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» μεταξύ των 
Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) της Νομικής 
Σχολής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής και Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49636 (1)
   Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μη-

χανικών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 εγκύκλιο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την υπ΄αρ. 31571/29-7-2020 (Β΄ 3559) διαπιστωτι-
κή Πρυτανική πράξη ένταξης του Βασιλείου Τσιγγέλη 
του Σπυρίδωνα, μόνιμου υπηρετούντος υπαλλήλου στο 
Ίδρυμα, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής αριθμ. συνεδρ. 
23/14-7-2021, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμέ-
νου του Βασιλείου Τσιγγέλη του Σπυρίδωνα, μέλους 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, λαμβάνοντας 
υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο, 
τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη 
του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών 
(υπ’αρ. 48471/26-7-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών).

6. Την αίτηση από τις 14-5-2021, του παραπάνω μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τον κα-
θορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Βασιλείου Τσιγγέλη 
του Σπυρίδωνα, υπηρετούντος μέλους του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθο-
ρίζεται ως εξής: «Στατική και Δυναμική των Κατασκευ-
ών - Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτηρίων με Ανελαστικές 
Μεθόδους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 49730 (2)
    Κατάτμηση του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων 

Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ σε: α) Τομέα 

Μεσαιωνικών Ελληνικών Σπουδών και β) Τομέα 

Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τη διάταξη της παρ.  4 του άρθρου 10 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την απόφαση του Τμήματος Φιλολογίας (υπ’ αρ. 

43519/07-07-2021 έγγραφο - υπ’αρ. 516/02-07-2021 
συνεδρίαση Συνέλευσης).

γ) Την εισήγηση τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τομέα Με-
σαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (ΜΝΕΣ) (υπ’ 
αρ. 40395/29-06-2021 έγγραφο) σχετικά με την ίδρυση 
νέου Τομέα με την ονομασία «Τομέας Μεσαιωνικών Ελ-
ληνικών Σπουδών («ΜΕΣ») με επιστημονικό πεδίο που θα 
θεραπεύει το «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία».

δ) Την εισήγηση δώδεκα (12) μελών ΔΕΠ του Τομέα 
Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (ΜΝΕΣ) 
(υπ’ αρ. 41699/02-07-2021 έγγραφο) σχετικά με τη νέα 
ονομασία του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών 
Σπουδών (ΜΝΕΣ) σε «Τομέας Νεοελληνικών και Συγκρι-
τολογικών Σπουδών» («ΝΕΣΣ») με επιστημονικά πεδία 
που θα θεραπεύονται τα «Νεοελληνική Φιλολογία» και 
«Γενική Συγκριτική Γραμματολογία».

ε) Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [συνεδρίαση με αριθμό 
3071/21-07-2021 (υπ’ αρ. 49336/28-07-2021)],

στ) Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 
432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 έως 
31-08-2022.

ζ) Tην υπ’ αρ. 778/09-09-2019 πράξη του Πρύτανη του 
ΑΠΘ με θέμα «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», 
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 975/11-09- 2019 απόφαση 
της Συγκλήτου του ΑΠΘ στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 3001/9 
και 10-09-2019 (Β΄ 3493),

η) Την υπ’ αρ. 3633/03-10-2019 πράξη του Πρύτανη 
του ΑΠΘ, σχετικά με την τροποποίηση της ανωτέρω με 
υπ’ αρ. 778/09-09-2019 πράξης του Πρύτανη του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως προς τις 
επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων (Β΄ 3749),

θ) Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-08-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΑΠΘ έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-08-2023.

ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε του κρατικού 

προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του ΑΠΘ, 
αποφασίζει:

Να εγκρίνει την κατάτμηση του Τομέα Μεσαιωνικών 
και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ σε:

α) Τομέα Μεσαιωνικών Ελληνικών Σπουδών και
β) Τομέα Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

Αριθμ. 49682 (3)
    Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου 

υπ’ αρ.: α) 30125/17-7-2018 (Β΄ 3559) σχετικά με 

την επανίδρυση και β) 34683/26-7-2019 (Β΄ 3152) 

σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τε-

χνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» μεταξύ 

των Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) της Νομι-

κής Σχολής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα-

νικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπο-

νίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

του Α.Π.Θ. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
(Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνί-
ες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις».

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β΄ 3387): «Ρύθμι-
ση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών 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)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή 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”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8- 2020 (ΥΟΔΔ 
650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, περί παράτασης της θητείας του Πρύ-
τανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. 
έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, 
ήτοι έως 31-8-2023.

11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ’ αρ.: α) 1204/14-9-2020 
(ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης και 
β)  35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με 
αριθμό 36944/16-6-2021, (ΑΔΑ: 6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) 
περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπό στοιχεία: 
α) 30125/17-7-2018 (Β΄ 3559) σχετικά με την επανίδρυση 
και β) 34683/26-7-2019 (Β΄ 3152) σχετικά με την έγκριση 
του κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, 
Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» μεταξύ των 
Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) της Νομικής Σχολής, 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος του Α.Π.Θ.

13. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
του Δ.Π.Μ.Σ. (συνεδρίαση με ημερομηνία 16-4- 2021).

14. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 33380/3-6-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση με αριθμό 27/1-6-2021).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 
2022 της απόφασης της Συγκλήτου υπ’ αρ. 30125/
17-7-2018 (Β΄ 3559) σχετικά με την επανίδρυση του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλ-
λοντικές Διαστάσεις» μεταξύ των Τμημάτων Νομικής 
(επισπεύδον) της Νομικής Σχολής, Αγρονόμων και Το-
πογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γε-
ωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Α.Π.Θ., ως προς:

την αντικατάσταση των άρθρων 6, 7 και 11 ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εβδομήντα πέντε (75). Tο 
Δ.Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό.

Tο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Α/ 
Α Μαθήματα

Τύπος 
μαθή-
ματος

Ώρες 
διδα-

σκαλίας/ 
εβδο-
μάδα

ΕCTS

1 Από το Εμπράγματο Δίκαιο στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο Υ 2 5

2 Ουσιαστικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Γενικό μέρος Υ 2 5

3 Δικονομικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Γενικό μέρος Υ 2 5

4 Τεχνικές και μέθοδοι 
κτηματολογικών αποτυπώσεων Υ 2 5

5
Βάση δεδομένων και 

Σύστημα Πληροφορικής 
Εθνικού Κτηματολογίου

Υ 2 5

6
Δασικό Δίκαιο και Δασολόγιο: 
Δασοκομική και Διαχειριστική 

προσέγγιση
Υ 2 5

Σύνολο 30
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Β’ Εξάμηνο

1 Ουσιαστικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Ειδικό μέρος Υ 3 7,5

2 Δικονομικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Ειδικό μέρος Υ 3 7,5

3 Τεχνικές διαδικασίες 
λειτουργούντος Κτηματολογίου Υ 3 7,5

4 Πρακτικές ασκήσεις 
Δασικού Κτηματολογίου Υ 3 7,5

Σύνολο 30

Θερινή Περίοδος

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία 15

Σύνολο 15

Γενικό Σύνολο ECTS 75
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγ-

γραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι 
η ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/-
τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος 
τους/τις είκοσι (20), πλην της περίπτωσης της ισοψηφίας, 
και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: δέκα (10) 
πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής, πέντε (5) πτυχιούχους 
Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και 
πέντε (5) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται οι ισοβαθμήσα-
ντες/-σασες με τον/την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα 
υποψήφιο/-ια κάθε ειδικότητας, εφόσον δεν υπερβαί-
νουν σε ποσοστό 20% τον αριθμό των επιτυχόντων/-
ουσών. Συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση ισοψηφιών 
και στις τρεις κατηγορίες φοιτητών/-τριών ο αριθμός των 
εισακτέων δεν επιτρέπεται να υπερβεί τους/τις είκοσι 
τέσσερις (24) φοιτητές/-τριες.

Αν οι επιτυχόντες/-ούσες εισακτέοι/-ες κάποιας ή κά-
ποιων από τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι/-ες 
από τον αριθμό που τους αναλογεί, είναι δυνατό, μετά 
από απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., να αυξηθεί ο αριθ-
μός των εισακτέων πτυχιούχων άλλης κατηγορίας μέχρι 
τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των είκοσι (20) 
εισακτέων.

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 Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 2958/2012 και 
13-4-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αναφέ-
ρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(42.000,00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 0,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 1.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Δ.Π.Μ.Σ. 0,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/-τριών του 
Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Δ.Π.Μ.Σ.

13.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Δ.Π.Μ.Σ. 

6.400,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 5.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - προ-
βολής, αγοράς εκ- παιδευτικού υλικού, οργάνω-
σης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ.).

3.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 12.600,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 42.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000,00 €) για ένα κύκλο σπουδών [τα δύο (2) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης].

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αρ. 30125/17-7-2018 
(Β΄ 3559) απόφαση της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 της υπ’ αρ. 34683/26-7-2019 (Β΄ 3152) απόφασης 
της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση του κανονισμού 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές 
και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» μεταξύ των Τμημάτων 
Νομικής (επισπεύδον) της Νομικής Σχολής, Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Α.Π.Θ., ως προς:

την αντικατάσταση των άρθρων 5, 6, 12, 17 και 20 ως 
ακολούθως:

Άρθρο 5 
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώ-
νεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού 
έτους.

2. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο 
των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των 
προβλεπόμενων στο ν. 4485/2017 κριτηρίων, ως εξής:

α) Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με το συ-
ντελεστή δύο και μισό (2,5) (κατ’ ανώτατο όριο είκοσι 
πέντε (25) μόρια).
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β) Μέσος όρος τριών (3) προπτυχιακών σχετικών μα-
θημάτων, τα οποία θα ορίζονται κάθε έτος στην προ-
κήρυξη του προγράμματος, πολλαπλασιαζόμενος με 
το συντελεστή ένα και μισό (1,5) και θα λαμβάνει κατ’ 
ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) μόρια.

γ) Προφορική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώ-
τατο όριο είκοσι (20) μόρια.

δ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμ-
μετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας 
φοιτητών/-τριών, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 
δέκα (10) μόρια.

ε) Συναφής (με το Δ.Π.Μ.Σ.) επαγγελματική εμπειρία, 
η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο δεκατέσσερα (14) 
μόρια.

στ) Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής, ή γαλλικής ή 
γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό 
από το Α.Σ.Ε.Π., η οποία λαμβάνει συνολικά μέχρι πέντε 
(5) μόρια. Η καλή γνώση (Β2) λαμβάνει ένα (1) μόριο, η 
πολύ καλή γνώση (Γ1) τρία (3) μόρια και η άριστη γνώση 
πέντε (5) μόρια. Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη βαθμολογία 
είναι πέντε (5) μόρια, δίχως δυνατότητα υπέρβασης των 
μορίων, λόγω γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.

ζ) Κατοχή δευτέρου πτυχίου Πανεπιστημίου, η οποία 
λαμβάνει ένα (1) μόριο.

η) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προερχό-
μενου από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από 
τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος, η οποία λαμβάνει δύο (2) μόρια.

θ) Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών προερχόμε-
νου από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από τη 
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος, η οποία λαμβάνει οκτώ (8) μόρια.

3. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τριμελή επι-
τροπή καθηγητών/-τριών (α’ βαθμίδας ή αναπληρωτών 
καθηγητών) των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία 
συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Ο πί-
νακας επιτυχόντων/-ουσών επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται οι ισοβαθμίσα-
ντες/-σασες με τον/την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα 
υποψήφιο/-ια κάθε ειδικότητας, εφόσον δεν υπερβαί-
νουν σε ποσοστό 20% τον αριθμό των επιτυχόντων/-
ουσών.

Άρθρο 6 
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ 
έτος τους/τις είκοσι (20), πλην της περίπτωσης της ισο-
ψηφίας, και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: 
δέκα (10) πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής, πέντε (5) 
πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών και πέντε (5) πτυχιούχους Τμημάτων Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβαλλοντος. Σε περιπτωση ισο-
βαθμίας εισάγονται οι ισοβαθμίσαντες/-σασες με τον/
την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα υποψήφιο/-ια κάθε 
ειδικότητας, εφόσον δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό 20% 
τον αριθμό των επιτυχόντων/-ουσών. Συνεπώς, ακόμη 

και σε περίπτωση ισοψηφιών και στις τρεις κατηγορίες 
φοιτητών ο αριθμός των εισακτέων δεν επιτρέπεται να 
υπερβεί τους/τις είκοσι τέσσερις (24) φοιτητές/-τριες.

2. Αν οι επιτυχόντες/-ούσες εισακτέοι/-ές κάποιας ή 
κάποιων από τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι 
από τον αριθμό που τους αναλογεί, είναι δυνατό, μετά 
από απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., να αυξηθεί ο αριθ-
μός των εισακτέων πτυχιούχων άλλης κατηγορίας μέχρι 
τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των είκοσι (20) 
εισακτέων.

Άρθρο 12 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εβδομήντα πέντε (75) 
και το Δ.Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό.

2. Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Οι φοιτητές/-τριες πρέπει να παρακολουθή-
σουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) δίωρα μα-
θήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο και τέσσερα (4) τρίω-
ρα μαθήματα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο καθώς και να 
εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
τους κατά τη θερινή περίοδο. Η παρακολούθηση των 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/-
τριες του Δ.Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν 
πραγματοποιείται με μέσα εξ αποστάσεως αλλά απαιτεί-
ται η φυσική παρουσία των φοιτητών/-τριών. Η γλώσσα 
διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της δι-
πλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Οι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
αναλύονται ως εξής: α) πέντε (5) πιστωτικές μονάδες 
για το φόρτο εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται ο/η 
φοιτητής/-τρια ανά δίωρο μάθημα και επτάμιση (7,5) 
πιστωτικές μονάδες για το φόρτο εργασίας με τον οποίο 
επιβαρύνεται ο/η φοιτητής/- τρια ανά τρίωρο μάθημα 
εκάστου εξαμήνου σπουδών και β) 15 (δεκαπέντε) πι-
στωτικές μονάδες για τη συγγραφή και παρουσίαση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο περιλαμβά-
νει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά τους θερι-
νούς μήνες, διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Α/
Α Μαθήματα

Τύπος 
μαθή-
ματος

Ώρες 
διδα-

σκαλίας/
εβδο-
μάδα

ΕCTS

1 Από το Εμπράγματο Δίκαιο στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο Υ 2 5

2 Ουσιαστικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Γενικό μέρος Υ 2 5

3 Δικονομικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Γενικό μέρος Υ 2 5

4 Τεχνικές και μέθοδοι 
κτηματολογικών αποτυπώσεων Υ 2 5
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5
Βάση δεδομένων και Σύστημα 

Πληροφορικής Εθνικού 
Κτηματολογίου

Υ 2 5

6
Δασικό Δίκαιο και Δασολόγιο: 
Δασοκομική και Διαχειριστική 

προσέγγιση
Υ 2 5

Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο

1 Ουσιαστικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Ειδικό μέρος Υ 3 7,5

2 Δικονομικό Κτηματολογικό 
Δίκαιο. Ειδικό μέρος Υ 3 7,5

3 Τεχνικές διαδικασίες 
λειτουργούντος Κτηματολογίου Υ 3 7,5

4 Πρακτικές ασκήσεις 
Δασικού Κτηματολογίου Υ 3 7,5

Σύνολο 30

Θερινή Περίοδος

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15

Σύνολο 15

Γενικό Σύνολο ECTS 75
3. Τον Ιούνιο κάθε έτους η Ε.Δ.Ε. αναθέτει στους/στις 

διδάσκοντες/-ουσες, με σύμφωνη γνώμη τους, τα μα-
θήματα που θα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος. Οι τίτλοι των μαθημάτων ανακοινώνονται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος Νομικής, με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

4. Με πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση της Ε.Δ.Ε. η οποία 
επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. είναι δυνατή η 
αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μα-
θημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων.

Περιγραφή των μαθημάτων 
Α. Χειμερινό εξάμηνο:
1) Από το Εμπράγματο Δίκαιο στο Εθνικό Κτηματο-

λόγιο: αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι βασι-
κές έννοιες, τα δικαιώματα και οι έννομες σχέσεις του 
εμπράγματου δικαίου, ιδίως σε αντίστιξη με τις αντίστοι-
χες του δικαίου του κτηματολογίου, ώστε να εξοικειω-
θούν με αυτά και οι μη νομικοί φοιτητές/-τριες και να 
εμβαθύνουν έτι περαιτέρω οι τελευταίοι/-ες.

2) Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο. Γενικό μέρος: 
αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι βασικές αρχές, 
μέθοδοι και θεμελιακά προβλήματα του ουσιαστικού 
κτηματολογικού δικαίου, όπως αυτά αποτυπώνονται στη 
θεωρία και τη νομολογία.

3) Δικονομικό Κτηματολογικό Δίκαιο. Γενικό μέρος: 
αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί ο προσδιορισμός 
του τρόπου, της διαδικασίας και των δικαιούχων διόρθω-
σης (για την ακρίβεια των νομιμοποιούμενων σε αίτηση 
διόρθωσης) των πρώτων (αρχικών), ανακριβών κτηματο-
λογικών εγγραφών και ιδίως η παρουσίαση, όπως επίσης 
η ανέλιξη της κτηματολογικής δίκης.

4) Τεχνικές και μέθοδοι κτηματολογικών αποτυπώσε-
ων: αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι βασικές 

αρχές, μέθοδοι και προβλήματα της τοπογραφίας, της 
γεωδαισίας και της φωτογραμμετρικής διαδικασίας και 
η εμβάθυνση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στην 
εφαρμογή των μεθόδων αυτών στη διαδικασία σύνταξης 
του Εθνικού Κτηματολογίου.

5) Βάση δεδομένων και Σύστημα Πληροφορικής Εθνι-
κού Κτηματολογίου: στόχος του μαθήματος είναι να εμ-
βαθύνουν οι φοιτητές/-τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό 
επίπεδο στις βάσεις δεδομένων και να κατανοήσουν τη 
δομή και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων του Εθνι-
κού Κτηματολογίου, της οργάνωσης των περιγραφικών 
και χωρικών δεδομένων κατά τη διαδικασία της Κτημα-
τογράφησης και τη λειτουργία του Συστήματος Πληρο-
φορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

6) Δασικό Δίκαιο και Δασολόγιο: Δασοκομική και Δια-
χειριστική προσέγγιση: αντικείμενο του μαθήματος απο-
τελούν: εισαγωγή στο Δασικό Κτηματολόγιο. (Ιστορική 
αναδρομή του Δασικού Κτηματολογίου. Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς δασικών εκτάσεων. Προβλήματα κατάρτισης 
Δασικού κτηματολογίου και συνέπειες). Εννοιολογικοί 
ορισμοί δασικού κτηματολογίου. (Ανασκόπηση νόμων 
σχετικών με Δασικό Κτηματολόγιο. Δασικοί χάρτες από 
την κατάρτιση μέχρι την κύρωση. Ορισμός του δάσους 
και της δασικής έκτασης - Δασικά οικοσυστήματα. Δασι-
κοί χάρτες - Δασολόγιο - Διαχειριστικοί χάρτες - Πράξεις 
χαρακτηρισμού). Τεχνικές προδιαγραφές. (Δασικών χαρ-
τών. Δασικών πινάκων). Εφαρμογές βάσεων δεδομένων 
δασικών. Χωροταξία δασικών περιοχών. Προτάσεις επί-
σπευσης της κατάρτισης Δασικού κτηματολογίου.

B. Εαρινό εξάμηνο:
1) Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο. Ειδικό μέρος: το 

μάθημα επικεντρώνεται ιδίως σε θεσμούς, όπως αυτοί 
των ειδικών μορφών χρησικτησίας (ν. 3127/2003, ακινή-
των ισραηλιτικής κοινότητας κ.λπ.), η απαλλοτρίωση, η 
πράξη εφαρμογής, η επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας, 
όπως επίσης η τράπεζα γης και η ιστορική ιδιοκτησία 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

2) Δικονομικό Κτηματολογικό Δίκαιο. Ειδικό μέρος: 
αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν ειδικά ζητήματα 
της κτηματολογικής δίκης, όπως η αντίστιξη των έννο-
μων συνεπειών της δίκης της αμφισβητούμενης δικαιο-
δοσίας (άρθρου 6 § 2 Εθνικού Κτηματολογίου) από την 
αντίστοιχη της εκούσιας δικαιοδοσίας (παρ. 3 του άρ-
θρου 6, παρ. 5 του άρθρου 16, παρ. 2 του άρθρου 18 και 
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/1998), το δεδικασμένο 
και η διαπλαστική ενέργεια της δικαστικής απόφασης 
που επέρχεται επί της κτηματολογικής δίκης και βεβαίως 
η άρση της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρ-
νηση καταχώρησης πράξης στα κτηματολογικά φύλλα.

3) Τεχνικές διαδικασίες λειτουργούντος Κτηματολο-
γίου: σκοπός του μαθήματος είναι να εμ- βαθύνουν οι 
φοιτητές/-τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις 
Τεχνικές διαδικασίες λειτουργούντος Κτηματολογίου και 
ειδικότερα να εξοικειωθούν οι φοιτητές/-τριες με τις τε-
χνικές απαιτήσεις και διαδικασίες του λειτουργούντος 
Κτηματολογίου που ήδη καλύπτει μεγάλο τμήμα της 
χώρας.

4) Πρακτικές ασκήσεις Δασικού Κτηματολογίου: αντι-
κείμενο του μαθήματος αποτελούν: όργανα, μέθοδοι 
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και τεχνικές χαρτογράφησης σε δασικά οικοσυστήματα. 
(Φωτογραμμετρία δασικών Α/Φ. GPS σε δασικά περι-
βάλλοντα. Laser σε δασικές περιοχές. Ιδιαιτερότητες 
Α/Φ 1945. Ακρίβειες σε δασικές εφαρμογές. Τεχνικές 
προδιαγραφές). Συστήματα πληροφοριών δασικής γης. 
Εφαρμογή και με Πρόσθετες δασικές πληροφορίες στα 
πλαίσια οργάνωσης των Κτηματικών γραφείων. Επίσκε-
ψη και χαρακτηρισμός δασικών περιοχών.

Άρθρο 17 
Οικονομικά στοιχεία Δ.Π.Μ.Σ.

Α. Οικονομικοί πόροι προγράμματος
1. Βασικό έσοδο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα τέλη που κα-

ταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/- τριες, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. Η 
επιβολή τελών κρίθηκε απολύτως αναγκαία εν όψει του 
γεγονότος ότι: (α) προκειμένου να εξυπηρετούνται οι 
εργαζόμενοι/-ες φοιτητές/- τριες, τα μαθήματα θα δι-
δάσκονται Σάββατο και Κυριακή καθ’ υπέρβαση των 
υποχρεώσεων των διδασκόντων μελών Δ.Ε.Π., (β) θα 
προσληφθεί επιστημονικό προσωπικό για την υποστή-
ριξη των μαθημάτων, την ανάλυση νομολογίας και την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών/-τριών, (γ) θα χρειαστεί 
ειδική γραμματειακή υποστήριξη, καθώς το διοικητικό 
προσωπικό των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων δεν 
επαρκεί, (δ) θα εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες των τριών 
Τμημάτων με όλη την ειδική διεθνή βιβλιογραφία επί του 
θέματος καθώς και με βάσεις δεδομένων, (ε) θα καλυ-
φθούν έξοδα μετακινήσεων και οργάνωση συνεδρίων 
και άλλων δράσεων δημοσιότητας, τα οποία αδυνατούν 
να καλύψουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα.

2. Το σύνολο των τελών του Δ.Π.Μ.Σ. για κάθε μεταπτυ-
χιακό/-ή φοιτητή/-τρια (αφού αφαιρεθεί ποσοστό 30% 
των εισερχομένων στο Δ.Π.Μ.Σ. που δεν θα καταβάλει 
τέλη βάσει της παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος Κανο-
νισμού), ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε τρεις ισόποσες δό-
σεις σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Α.Π.Θ.: η πρώτη κατά την αρχική εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ., 
η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β’ εξαμήνου και η 
τρίτη πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου. Οι πό-
ροι του προγράμματος αξιοποιούνται για τις ανάγκες 
που ανακύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
προγράμματος και όχι μόνο κατά το εξάμηνο στο οποίο 
αντιστοιχούν. Η Ε.Δ.Ε. μετά από έγκριση των αρμοδίων 
οργάνων, μπορεί, πριν από την κατ’ έτος προκήρυξη του 
προγράμματος, να αναπροσαρμόζει το ύψος των τελών.

3. Τη λογιστική παρακολούθηση των κονδυλίων του 
Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., 
η οποία και παρακρατεί για το σκοπό αυτό το 10% των 
εκάστοτε πόρων.

4. Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. προτείνει τη διάθεση των οι-
κονομικών πόρων του υπολοίπου 20% των συνολικών 
εσόδων για αγορά υλικού, εξοπλισμό αιθουσών διδα-
σκαλίας, εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και γραφείων, 
προμήθεια βιβλίων, περιοδικές αμοιβές έκτακτου προ-

σωπικού γραμματείας κ.λπ. που θα διευκολύνουν την 
υλοποίηση του προγράμματος. Μεταξύ των συμβαλλο-
μένων ρητά συμφωνείται δια του παρόντος ότι από τα 
καταβαλλόμενα στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. κονδύλια, το 
10% θα διατίθεται κατ’ έτος, για την εξυπηρέτηση των 
πιο πάνω σκοπών, στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και το 
υπόλοιπο 10% θα διατίθεται στα λοιπά δύο συνεργαζό-
μενα τμήματα (Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής και Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος) του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

5. Αίτηση του/της φοιτητή/-τριας για επιστροφή διδά-
κτρων ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός/-ή 
επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς τη συνδρομή εξαι-
ρετικά σοβαρού λόγου για διακοπή της φοίτησης και η 
αίτησή του αυτή υποβληθεί στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. το 
αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη των 
μαθημάτων του εξαμήνου.

Β. Υποτροφίες
1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται μια (1) υποτροφία ύψους 

χιλίων (1.000) ευρώ, σε φοιτητή/-τρια που έχει συγκε-
ντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις του 
πρώτου (Α’ ) εξαμήνου. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλ-
λαγή του από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων 
του δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου.

2. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται 
και από άλλους φορείς, όπως Ι.Κ.Υ., Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα 
Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε 
περίπτωση που μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια έχει 
υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα δε δικαιού-
ται υποτροφία από το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 20 
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022. Οι φοιτητές/-τριες που έχουν 
ήδη εγγραφεί στο Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμ-
μα, σύμφωνα με τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις, 
έως την έναρξη ισχύος του νέου τροποποιημένου Κα-
νονισμού.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 34683/26-7-2019 
(Β΄ 3152) απόφαση της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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