
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Φυσική και Τεχνολογία Υλι-
κών» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Υποατομική Φυσική και Τεχνο-
λογικές Εφαρμογές» του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16762 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Φυσική και Τεχνολογία Υλι-

κών» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 

με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα 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».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 194727/Ζ1/
2-12-2014 (ΦΕΚ 3333/τ.Β΄/11-12-2014).

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. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
9/26-2-2018).

8. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκη με τίτλο: «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 επανιδρυμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ και ΤΥ) 
είναι η οργάνωση ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού 
προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδί-
κευση επί της Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών και της 
ερευνητικής μεθοδολογίας, που αξιοποιεί την εκτετα-
μένη υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής 
του Α.Π.Θ. για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών 
σπουδών στον κλάδο των νέων υλικών τεχνολογίας αιχ-
μής και της ΦκαιΤΥ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση εξειδικευμέ-
νων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες 
θεωρητικές και πειραματικές δεξιότητες που θα είναι 
σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τα νέα υλικά τεχνολογίας αιχμής, ικανών 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοι-
νωνίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
άπτονται της παραγωγής και τεχνολογικής αξιοποίησης 
νέων υλικών αιχμής . Παράλληλα δίνεται έμφαση στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων 
Φυσικής και Χημείας των Σχολών Θετικών Επιστημών, 
Τμημάτων Επιστήμης Υλικών καθώς και Τμημάτων των 
Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ανα-
γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπο-
ρούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ 
έτος ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 
8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Τα μαθήματα είναι δύο (2) 
τύπων, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε). Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ως εξής:

1° Εξάμηνο

α/
α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1. Φυσικές ιδιότητες υλικών Υ 8

2. Δομή, Ανάπτυξη και Σύνθε-
ση υλικών Υ 8

3. Τεχνικές χαρακτηρισμού 
υλικών Υ 8

4. Φυσική στερεάς κατάστα-
σης - Θεωρία και Εφαρμογές Υ 3

5. Υπολογιστικές μέθοδοι στη 
Φυσική υλικών Ι Υ 3

Σύνολο ECTS 1ου εξαμήνου 30
2° Εξάμηνο: Οι φοιτητές παρακολουθούν 4 υποχρεω-

τικά και 3 μαθήματα επιλογής

α/
α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1. Εργαστήριο χαρακτηρι-
σμού υλικών Υ 6

2. Βιομηχανικά υλικά Υ 6

3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης 
και επιλογής υλικών. Υ 6

4.
Εργαστήριο εκπαίδευσης 
στην ερευνητική μεθοδο-
λογία

Υ 3

5. Υπολογιστικές μέθοδοι στη 
Φυσική υλικών II Ε 3

6.
Τεχνολογία Υλικών και οι-
κονομικοκοινωνικό περι-
βάλλον

Ε 3

7. Υλικά χαμηλών διαστάσεων Ε 3

8. Λεπτά υμένια και εφαρμο-
γές σε διατάξεις Ε 3

9. Υλικά και ήπιες μορφές 
ενέργειας Ε 3

10.

Προηγμένες οπτικές μέθο-
δοι χαρακτηρισμού υλικών 
και εφαρμογές: από το υπέ-
ρυθρο έως τις ακτίνες Χ.

Ε 3

11.
Θερμικές ιδιότητες υλικών, 
από τη μακροσκοπική προ-
σέγγιση έως τη νανο-κλίμακα.

Ε 3

12. Πρακτική άσκηση Ε 3
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13. Θέματα χαρακτηρισμού 
υλικών Ε 2

14. Θέματα ανάπτυξης και σύν-
θεσης υλικών Ε 2

15. Θέματα κατεργασίας και 
επεξεργασίας υλικών. Ε 2

16. Σύνολο ECTS 2ου εξαμήνου 30

3° Εξάμηνο ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30

Σύνολο ECTS 3ου εξαμήνου 30

Σύνολο ECTS 90

Η γλώσσα διδασκαλίας στο ΠΜΣ είναι η ελληνική ή, 
εφόσον υπάρχει αλλοδαπός επισκέπτης καθηγητής, στην 
αγγλική. Σημειώσεις και βιβλιογραφία μπορούν να δίνο-
νται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε είκοσι 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κρι-
τήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο 
του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12και13-4-2018) 
και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής (οικείο Τμήμα) του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ΦκαιΤΥ θα χρησιμοποιηθεί 
η υπάρχουσα εργαστηριακή και υπολογιστική υποδομή 
του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και ειδικότερα των Το-
μέων «Φυσικής Στερεάς Κατάστασης» και «Εφαρμογών 
Φυσικής και Φυσικής περιβάλλοντος». Η υπάρχουσα υλι-
κοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας 
κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκα-
λίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκη, νησίδα 
υπολογιστών και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ανά-
πτυξης, κατεργασίας και χαρακτηρισμού υλικών καθώς 
και υπολογιστική ισχύ για προβλήματα προσομοίωσης.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και 
για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησης του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν.4485/2017.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες αναλωσίμων, εξοπλισμού και 
λογισμικού 20.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000,00 €

3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
και φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς

4.000,00 €

4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000,00 €

5. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 31.000,00 €
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 

31.000,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και του Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 0149) και το 
υπόλοιπο από άλλες πηγές (δωρεές, παροχές, κληρο-
δοτήματα, ερευνητικά προγράμματα, τον ειδικό λογα-
ριασμό κονδυλίων έρευνας Α.Π.Θ. (ΕΛΚΕ) και κάθε άλλη 
νόμιμη πηγή). Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους 
φοιτητές του ΠΜΣ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζό-
μενων φορέων 2.000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 15.000,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, φορέων Δημοσίου Τομέα 2.000,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 5.000,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 5.000,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ) 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 31.000,00 €

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2017-18 θα περατώσουν τις σπουδές τους με τις διατά-
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ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης [194727/
Ζ1/2-12-2014 (ΦΕΚ 3333/τ.Β΄/11-12-2014)] και σύμφωνα 
με τις μεταβατικές διατάξεις του οικείου Κανονισμού Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

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.

  Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α. 
Η Αντιπρύτανης Ανθρώπινων Πόρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΤΑΚΑ

Ι

    Αριθμ. 16758 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Υποατομική Φυσική και Τε-

χνολογικές Εφαρμογές» του Τμήματος Φυσικής 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 
85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα 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».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 31360/Β7/
21-4-2003 (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12-5-2003) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και η οποία αντικαταστάθηκε από την 
Υπουργική Απόφαση με αριθμό 140855/Β7/8-9-2014 
(ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/17-9-2014).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
9/26-2-2018).

7. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτ-
λο: «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Υποατομική Φυσική και Τεχνολο-
γικές Εφαρμογές» είναι η οργάνωση και παροχή μετα-
πτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
Υποατομικής Φυσικής παρέχοντας βαθιά γνώση τόσο 
στη θεμελιώδη Φυσική όσο και ειδικές γνώσεις στους 
κλάδους της Πυρηνικής Φυσικής, της Σωματιδιακής και 
Αστροσωματιδιακή Φυσική, καθώς και δεξιότητες για 
εφαρμογές μεθόδων και τεχνολογιών από ένα ευρύ πε-
δίο συναφών επιστημών, προκειμένου να είναι ικανοί να 
διεξάγουν αυτοδύναμη έρευνα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία επιστημόνων 
που θα έχουν βαθιά γνώση της θεμελιώδους Φυσικής και 
των επιστημονικών σύγχρονων απόψεων για τα θεμελι-
ώδη συστατικά της Ύλης και των θεμελιωδών αλληλε-
πιδράσεων τους, εμπειρία και δεξιότητες σε σύγχρονες 
ερευνητικές μεθόδους και τεχνολογίες και την ικανότητα 
εφαρμογής τους, σε υψηλό θεωρητικό και τεχνικό επί-
πεδο, σε ευρύτερα ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα. 
Το ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία επιστημόνων οι 
οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία 
υπηρεσίες που αφορούν σε επιστημονική έρευνα στην 
Υποατομική Φυσική ή/και έρευνα για τεχνολογική ανά-
πτυξη καθώς και υπηρεσίες που συνδυάζουν διδασκαλία 
με έρευνα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην: «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές 
Εφαρμογές».
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Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων 
Φυσικής, Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, Πληροφορικής, καθώς και Τμημάτων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών (και συναφή), των Πολυ-
τεχνικών Σχολών, όπως ορίζει ο κανονισμός.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπο-
ρούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ 
έτος ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 
8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1
Προχωρημένες Σπου-
δές στην Κλασική Μη-
χανική

Α1 Υ 7,5

2
Προχωρημένες Σπου-
δές στον Ηλεκτρομα-
γνητισμό Ι

Α2 Υ 7,5

3
Προχωρημένες Σπου-
δές σε Μαθηματικές 
Μεθόδους Φυσικής

A3 Υ 7,5

4 Προχωρημένες Σπουδές 
στην Κβαντομηχανική Ι A4 Υ 7,5

Σύνολο ECTS 30

2° Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Προχωρημένες Σπουδές 
στη Στατιστική Φυσική Β1 Υ 7,5

2
Προχωρημένες Σπου-
δές στον Ηλεκτρομα-
γνητισμό II

Β2 Υ 7,5

3
Προχωρημένες σε Με-
θόδους Ανάλυσης Πει-
ραματικών Δεδομένων

Β3 Υ 7,5

4
Προχωρημένες Σπου-
δές στην Κβαντομηχα-
νική II

Β4 Υ 7,5

Σύνολο ECTS 30

3ο Εξάμηνο 
Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα και εκπονούν το 

πρώτο μέρος της διπλωματικής τους εργασίας

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Σπουδές στην Κβαντική 
Θεωρία Πεδίου Ι Γ1 Ε 7,5

2
Σπουδές στην Οργανο-
λογία Ανιχνευτικών Δια-
τάξεων Ι

Γ2 Ε 7,5

3 Σπουδές στην Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων Γ3 Ε 7,5

4 Σπουδές στην Πυρηνική 
Φυσική Γ4 Ε 7,5

5 Σπουδές στη Γενική Σχε-
τικότητα Γ5 Ε 7,5

6 Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία 1 Υ 15

Σύνολο ECTS 30
Το πρώτο ήμισυ της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-

γασίας εκπονείται στο 3° Εξάμηνο σπουδών και συμμε-
τέχει με 15 ECTS στο σύνολο ECTS του εξαμήνου

4ο Εξάμηνο 
Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα και εκπονούν το 

δεύτερο μέρος της διπλωματικής τους εργασίας

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ 
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Σπουδές στην Κβαντική 
Θεωρία Πεδίου II *

Δ1 Ε 7,5

2 Σπουδές στην Οργανο-
λογία Ανιχνευτικών Δια-
τάξεων II **

Δ3. Ε 7,5

3 Σπουδές στην Αστρο-
σωματιδιακή Φυσική και 
Κοσμολογία

Δ2. Ε 7,5

4 Σπουδές στην Φυσική 
ακτινοβολιών - Δοσιμε-
τρία και εφαρμογές

Δ4. Ε 7,5

5 Σπουδές σε Επιταχυντι-
κή Φυσική

Δ5. Ε 7,5
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6 Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία-2

Υ 15

Σύνολο ECTS 30
* προαπαιτεί σπουδές στο Γ1 
** προαπαιτεί σπουδές στο Γ2
Το δεύτερο ήμισυ της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

εργασίας εκπονείται στο 4° Εξάμηνο σπουδών και συμ-
μετέχει με 15 ECTS στο σύνολο ECTS του εξαμήνου.

Η γλώσσα διδασκαλίας στο ΠΜΣ είναι η ελληνική ή, 
εφόσον υπάρχει αλλοδαπός επισκέπτης καθηγητής, στην 
αγγλική. Σημειώσεις και βιβλιογραφία μπορούν να δίνο-
νται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε είκοσι(20) 
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής (οικείο Τμήμα) του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέ-
πτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες) από την 
ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα εργαστηριακή και υπολογιστική υποδομή 
του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και ειδικότερα του 
Τομέα «Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων». Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή πε-
ριλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμέ-
νους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, βιβλιοθήκη, νησίδα υπολογιστών και πλή-
ρως εξοπλισμένα εργαστήρια ανιχνευτών σωματιδιακής 

και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, επιλογής-λήψης 
και καταγραφής δεδομένων καθώς και υπολογιστική 
ισχύ για ανάλυση δεδομένων και διεξαγωγή μελετών 
προσομοίωσης.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προ-
γράμματος και για πέντε (5) συνεχή έτη που αφορά στις 
δαπάνες λειτουργίας του εκτιμάται σε 20.000,00€ και 
αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπά-
νες λογισμικού

8.000 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 5.000 €

3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ.

1.000 €

4. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

1.000 € 

5. Λοιπές δαπάνες-έξοδα δημοσι-
ότητας-εργασίες πεδίου

5.000 €

Σύνολο: 20.000 € ανά έτος
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 

20.000,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Μέρος του ανωτέρω κόστους δύ-
ναται να καλυφθεί και από άλλες νόμιμες πηγές (δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα, κ.α.). Δεν προβλέπονται τέλη 
φοίτησης για τους φοιτητές του ΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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.

  Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02027631107180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 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,


		2018-07-13T09:16:51+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




