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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2859
11 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 163440/B7
(1).
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1713 τ.Β΄/07.12.2005) όπως έχει
τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνερ−
γασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλί−
ας με τίτλο: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» − Ανα−
μόρφωση του προγράμματος.

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713 τ.Β΄/07.12.2005)
όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση
και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευ−
τικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο: «Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας» − Αναμόρφωση του προγράμ−
ματος........................................................................................................

1

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/
30−7−2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη−
τισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τίτλο «Άσκηση και Υγεία» όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει − Αναμόρφωση προγράμματος. ...... 2
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 73522/Β7/24−7−2007
(ΦΕΚ 1359 τ.Β΄/01−8−2008) υπουργικής απόφα−
σης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης Φυσι−
κής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυχολογία της
Άσκησης» − Αναμόρφωση προγράμματος. ............... 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89008πε/B7/01−04−2009
(ΦΕΚ 661/Β΄/09−04−09) υπουργικής απόφασης που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός». ...................................................................................... 4

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 (ΦΕΚ 1713 τ.Β΄/
07.12.2005) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτοβάθ−
μια Φροντίδα Υγείας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 123968/Β7/14.12.2007 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2386 τ.Β΄/18.12.2007).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 4η/13−06−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ
Θεσσαλίας (συνεδρίαση 8/26−04−2013).
8. Το απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου του ΤΕΙ
Λάρισας (συνεδρίαση 1/02−07−2013).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
27η/27−06−2013).
10. Το υπ’ αριθμ. 1763/28.11.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλίας καθώς και το υπ’ αριθμ. 319/13.02.2012
έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 (ΦΕΚ 1713
τ.Β΄/07.12.2005) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φρο−
ντίδα Υγείας», όπως αυτή τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το
Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 ανα−
μορφωμένο ΠΜΣ με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί−
ας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄ 16−08−2008).
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής
του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση
πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ
από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνα−
τότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία
αλλά και σημαντικά προβλήματα. Σκοπός του ΠΜΣ
«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» είναι ο εφοδιασμός
αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις
σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών πρωτο−
βάθμιας φροντίδας υγείας και στην πρακτική εφαρμογή
αυτών των γνώσεων στην πρόληψη, θεραπεία και διά−
γνωση των ασθενειών στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, αλλά και στην προαγωγή της υγείας
και της ποιότητας της ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί

συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που
παρέχει το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής.
Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει
υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην
αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστη−
μών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται
σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα, μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά, διπλωμα−
τική εργασία και πρακτική άσκηση. Για την απόκτηση
του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η
συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες προκύ−
πτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση
των μαθημάτων (90 πιστωτικές μονάδες) και την εκπό−
νηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες).
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
η πρακτική άσκηση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ−
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής:
Πίνακας 1
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

Μαθήματα

Τύπος
Μαθ/τος

Πιστωτικές
Μονάδες

1

Βιοστατιστική

Υ

3

2

Αγωγή − Προαγωγή Υγείας

Υ

3

3

Οικονομία της Υγείας

Υ

3

4

Πολιτική Υγείας

Υ

3

5

Βιοϊατρική Επικοινωνία

Υ

3

6

Βιβλιογραφική Εργασία

Υ

6

1

Ταξιδιωτική Ιατρική
και Φροντίδα Υγείας

Ε

3

2

Υποστήριξη ατόμων
και κοινοτήτων σε
περιόδους κρίσης

Ε

3

3

Ψυχοβιολογία

Ε

3

4

Ανακουφιστική Φροντίδα

Ε

3

ΣΥΝΟΛΟ

30
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Άρθρο 8
Προσωπικό

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

Μαθήματα

Τύπος
Μαθ/τος

Πιστωτικές
Μονάδες

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα−
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλη
ΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας και
άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄
16−08−2008).

1

Επιδημιολογία

Υ

3

2

Επείγουσα Φροντίδα

Υ

3

3

Κλινική και
Επιδημιολογική Έρευνα

Υ

3

4

Η Ψυχική Υγεία στην Πρωτο−
βάθμια Φροντίδα Υγείας

Υ

3

5

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Υ

3

6

Σεμιναριακές Διαλέξεις

Υ

6

1

Κάπνισμα: Επιπτώσεις
στην υγεία και Μέθοδοι
διακοπής καπνίσματος

Ε

3

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο−
πλισμός και η διοικητική δομή των δύο Τμημάτων των
συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

2

Εναλλακτικές – Συμπληρωμα−
τικές Μέθοδοι Θεραπείας

Ε

3

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

3

Κλινική Φαρμακολογία

Ε

3

4

Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας

Ε

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

Μαθήματα

Τύπος
Μαθ/τος

Πιστωτικές
Μονάδες

1

Κοινοτική Ψυχιατρική

Υ

3

2

Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι

Υ

3

3

Βιοηθική

Υ

3

4

Πρακτική άσκηση

Υ

15

1

Ποιότητα Φροντίδας Υγείας

Ε

3

2

Σεξουαλική και Αναπαραγω−
γική Υγεία

Ε

3

3

Φροντίδα για άτομα με ειδικές
ανάγκες

Ε

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Μαθήματα

Προϋπολογι−
σμός
σε ευρώ

Κατηγορία δαπάνης
Δαπάνες μετακινήσεων

35.000

Αμοιβές – αποζημιώσεις διοικητικού
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού

60.000

Δαπάνες για αναλώσιμα

25.000

Λοιπά

10.000

Σύνολο

130.000

2. Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ θα είναι κυρίως
τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, υποτροφίες,
χρηματοδοτήσεις, χορηγίες και άλλες πηγές.

Πίνακας 2

α/α

1. Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του προγράμματος που αφορά τις λειτουργικές δαπά−
νες, ανέρχεται στο ποσό των 130.000 € και αναλύεται
ως εξής:

Τύπος
Μαθ/τος

Πιστωτικές
Μονάδες

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Υ

30

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό Κανονισμό Λει−
τουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Εκπόνηση Διπλωματικής
Εργασίας

Υ= Υποχρεωτικό, ΕΥ= Επιλογής Υποχρεωτικό, επιλέγο−
νται τρία από τα τέσσερα μαθήματα ΕΥ στα δυο πρώτα
εξάμηνα και δύο από τα τρία στο 3ο εξάμηνο.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτερο όριο σε
σαράντα (40) φοιτητές, κατ’ έτος.

Μαρούσι, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 163448/B7
(2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/
30−7−2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτ−
λο «Άσκηση και Υγεία» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει − Αναμόρφωση προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της
παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156τ.Β΄/30−07−2004)
υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση του Π.Μ.Σ.
του ΤΕΦΑΑ με τίτλο «Άσκηση και Υγεία», όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 50352/Β7/24−7−2007 (ΦΕΚ
1359 τ.Β΄/1−08−2007), 123636/B7/27−11−2007 (ΦΕΚ 2321/τ.
Β΄/06−12−2007 και 41885/Β7/29−5−2009 (ΦΕΚ 1088 τ.Β΄/05.−
06.−2009) υπουργικές αποφάσεις.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 106/18−6−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
27η/27−06−2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 1119/ 26−07−2013 έγγραφο του Προέ−
δρου του ΤΕΦΑΑ.
9. Το υπ’ αριθμ. 524/18.−05−2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχεi ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/
30−7−2004) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Άσκηση και
Υγεία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουρ−
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, αναμορφωμέ−
νο ΠΜΣ με τίτλο «Άσκηση και Υγεία», σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Στόχος του ΠΜΣ «Άσκηση και Υγεία» του ΤΕΦΑΑ είναι
η εξειδίκευση των φοιτητών στις συνθήκες διατήρησης
και προαγωγής της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθό−
δων σωματικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις
προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το ΤΕΦΑΑ. Το ΠΜΣ
προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές
και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθ−
μιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς
και κλάδων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε το−
μείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Mεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Άσκηση και Υγεία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ια−
τρικής, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσιοθεραπείας,
Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι−
κειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή Μετα−
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) ορίζεται σε
τρία εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζο−
νται ως εξής:
Στο ΠΜΣ προσφέρονται 15 μαθήματα των οποίων οι
τίτλοι δίνονται στον Πίνακα 1. Από αυτά, τα μαθήματα
1 και 2 είναι υποχρεωτικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι
επιλεγόμενα. Σε πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει
τέσσερα μαθήματα τα οποία οδηγούν στη συνολική
απόδοση των 30 ECTS (2 υποχρεωτικά μαθήματα των
8 ECTS = 16 ECTS και 2 επιλεγόμενα μαθήματα των
7 ECTS = 14 ECTS). Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο
φοιτητής επιλέγει από τον Πίνακα 1 τέσσερα μαθήματα
και ένα εκ των προσφερόμενων σεμιναρίων, που ανα−
φέρονται στον Πίνακα 2, με αποτέλεσμα τη συνολική
απόδοση των 30 ECTS (4 επιλεγόμενα μαθήματα των
7 ECTS = 28 ECTS και 1 επιλεγόμενο σεμινάριο των 2
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ECTS). Παράλληλα με τα μαθήματα, στο ΠΜΣ προσφέ−
ρονται σεμινάρια τα οποία περιγράφονται στον Πίνακα
2. Η μεταπτυχιακή διατριβή είναι υποχρεωτική. Η μετα−
πτυχιακή διατριβή πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου κατά
τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.
Πίνακας 1
ΚΩΔ

ECTS

Μαθήματα

Y/E

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑ01

8

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Y

ΜΑ02

8

Μεθοδολογία παρουσίασης δεδομένων
και συγγραφής της διατριβής

Y

ΜΑ03

7

Νέες τεχνολογίες στην ανάλυση
κίνησης

E

ΜΑ04

7

Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού
συστήματος

E

ΜΑ05

7

Άσκηση και παχυσαρκία

E

ΜΑ06

7

Βιοχημεία της άσκησης

E

ΜΑ07

7

Κακώσεις του μυοσκελετικού
συστήματος και αποκατάσταση

E

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΒ01

7

Αποκατάσταση μέσω ισοκινητικής
δυναμομετρίας

E

ΜΒ02

7

Ανάλυση βάδισης

E

ΜΒ03

7

Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση

E

ΜΒ04

7

Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη
και αντιμετώπιση ασθενειών

E

ΜΒ05

7

Άσκηση, πρόληψη και αποκατάσταση
καρδιοπαθειών

E

ΜΒ06

7

Φυσιολογία του μυός − Λειτουργία
και πλαστικότητα

E

ΜΒ07

7

Πρόληψη αναπνευστικών δυσλειτουρ−
γιών μέσω της άσκησης

E

ΜΒ08

7

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
στην υγεία

Ε

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ

Υ: Υποχρεωτικό − Ε: Επιλεγόμενο

ΣΕ1

ECTS

2

Σεμινάρια
Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους
από την Ελλάδα και το εξωτερικό για
θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδια−
φέροντος για το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
78000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Προϋπολογισμός
σε ευρώ

Δαπάνη
α. Αμοιβές αποζημιώσεις Διδακτικού,
Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού

14950
650

γ. Έξοδα μετακινήσεων

14300

δ. Έξοδα προβολής και διαφήμισης

1300

ε. Έντυπα και γραφική ύλη

2340

στ.Υλικά άμεσης ανάλωσης

13000

ζ. Διάφορα έξοδα

7410

η. Αγορά επίπλων και λοιπού εργαστη−
ριακού εξοπλισμού

16250

θ. Υποτροφίες

7800

Σύνολο

78000

2. Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα
των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Πίνακας 2
ΚΩΔ

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας, ο εξοπλισμός και η διοι−
κητική δομή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

β. Τηλεπικοινωνίες

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕ

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απα−
σχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού και άλλων Τμημάτων του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημί−
ων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Y/E

Υ

Υ: Υποχρεωτικό − Ε: Επιλεγόμενο
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. 163425/B7
(3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 73522/Β7/24−7−2007 (ΦΕΚ
1359 τ.Β΄/01−8−2008) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυ−
χολογία της Άσκησης» − Αναμόρφωση προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της
παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της
παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της
παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 73522/Β7/24−7−2007 (ΦΕΚ 1359 τ.Β΄/
01−08−2007) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκρι−
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο
«Ψυχολογία της Άσκησης».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 106/18−6−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
27η/27−06−2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 1119/26−07−2013 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΦΑΑ.
9. Το υπ’ αριθμ. 524/18.−05−2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχεi ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 73522/Β7 (ΦΕΚ 1359 Β΄
1−08−2008) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυχολογία της Άσκη−
σης», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 αναμορφωμένο Πρό−

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ψυχολο−
γία της Άσκησης» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Στόχος του Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία του αθλητισμού και της
άσκησης» του ΤΕΦΑΑ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών
στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε χώρους
άσκησης και άθλησης και στην πρακτική εφαρμογή αυτής
της γνώσης για την προαγωγή της υγείας, της απόδοσης
και της ποιότητας ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί συ−
μπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που πα−
ρέχει το ΤΕΦΑΑ. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία
θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα
συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς και κλάδων που αναπτύσσουν δρα−
στηριότητες σε τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Ψυχολογία της άσκησης».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, Τμημά−
των Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών, καθώς και συναφών
ειδικοτήτων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδα−
πής και αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμέ−
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ−
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ορίζονται ως εξής:
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Π.Μ.Σ.) προ−
σφέρονται 14 μαθήματα των οποίων οι τίτλοι δίνονται
στο παρακάτω Πίνακα 1. Για όλα τα μαθήματα απαιτεί−
ται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Παράλληλα με τα μαθήματα, στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται
σεμινάρια τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω Πί−
νακα 2. Η μεταπτυχιακή διατριβή και η πρακτική άσκηση
είναι υποχρεωτική (Πίνακας 3).
Πίνακας 1
Μαθήματα

ECTS
Εξάμηνο 1

1

Μεθοδολογία έρευνας και
στατιστική

Υ

6

2

Βάσεις της ψυχολογίας του αθλητισμού
και της άσκησης

Υ

10

3

Ψυχολογικές δεξιότητες στη φυσική δρα−
στηριότητα και στον αθλητισμό

Υ

6
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4

Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή
και στο νεανικό αθλητισμό

Υ

6

5

Σεμινάριο: Εισαγωγή στο πρόγραμμα
και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας

Υ

2

8

Εξάμηνο 2
6*

Ψυχολογία στην προσαρμοσμένη
φυσική αγωγή

Ε

7

Αρχές συμβουλευτικής και ειδικά
θέματα στον αθλητισμό

Ε

8

8

Προώθηση υπηρεσιών άσκησης,
υγείας και αναψυχής

Ε

8

9

Κινητική μάθηση, φυσική
δραστηριότητα και υγεία

Ε

10

Σεμινάριο: Ανάπτυξη ερευνητικής
πρότασης

Υ

3

11

Σεμινάριο: Τεχνικές συμβουλευτικής
και ψυχολογικής υποστήριξης

Υ

3

1. Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο
ποσό των 20.500 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
σε ευρώ

Α. Αμοιβές αποζημιώσεις Διδακτικού, Τε− 6000
χνικού και Διοικητικού προσωπικού
γ. Έξοδα μετακινήσεων

8

* Από τα 4 μαθήματα επιλογής (Ε)
οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα
3 (24 ECTS)

4000

δ. Έξοδα προβολής και διαφήμισης

1000

ε. Έντυπα και γραφική ύλη

1000

στ. Υλικά άμεσης ανάλωσης

1000

ζ. Διάφορα έξοδα

2500

η. Αποσβέσεις εξοπλισμού

3000

ι. Υποτροφίες

2000

ΣΥΝΟΛΟ

20500

2. Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα
των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Εξάμηνο 3
12

Σχεδιασμός προγραμμάτων
αγωγής υγείας

Ε

4

13

Άσκηση και ψυχική υγεία στην
τρίτη ηλικία

Ε

4

14

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

Ε/Υ

4

15

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Ε/Υ

4

16

Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας και
επικοινωνίας

Υ

3

Πρακτική άσκηση

Υ

15

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εξάμηνο 4
Υ

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Οκτωβρίου 2013

Από τα 4 μαθήματα επιλογής (Ε) οι φοιτητές πρέπει
να διαλέξουν τα 3, αλλά τουλάχιστον ένα από τα
επιλογής−υποχρεωτικά (Ε/Υ) – (σύνολο 12 ECTS)
Μεταπτυχιακή διατριβή

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώ−
τατο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απα−
σχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυσι−
κής Αγωγής και Αθλητισμού και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν
οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο
εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11 α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

F
Αριθμ. 163449/B7
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89008πε/B7/01−04−2009 (ΦΕΚ
661/Β΄/09−04−09) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της
παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

41734

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
5. Την υπ’ αριθμ. 89008πε/B7/01−04−2009 (ΦΕΚ 661/Β/
09−04−09) υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονι−
κός Σχεδιασμός».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (συνεδρίαση 36η/
22−5−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
26η/31−05−2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 1452/05−07−2013 έγγραφο του Προέ−
δρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
9. Το υπ’ αριθμ. 628/23−3−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89008πε/
B7/01−04−2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 661/Β/09−04−09),
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα−
ται ως εξής:
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα οργανώνεται σε μαθή−
ματα, εργαστήρια σχεδιασμού και σεμινάρια. Για την
ολοκλήρωση της συμμετοχής στο ΠΜΣ απαιτείται η
υποχρεωτική παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων κα−
θώς και η υποχρεωτική συμμετοχή στα τέσσερα σεμινά−
ρια και στα τέσσερα εργαστήρια σχεδιασμού. Μετά την
αξιολόγηση της επιτυχούς συμμετοχής στα μαθήματα
και τα εργαστήρια εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.
2. Για την λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαι−
τείται ο φοιτητής να συγκεντρώσει 90 μονάδες ECTS,
60 από τα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια και 30
από τη διπλωματική διατριβή.
3. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάζεται
ως εξής:

Β΄ Εξάμηνο (30 μονάδες ΕΠΜ/ECTS).
Μάθημα Σχεδιαστικής Έρευνας ΙΙ

7 ECTS

Σύγχρονες θεωρίες και Αρχιτεκτονική 7 ECTS
Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙΙΙ

6 ECTS

Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙV

6 ECTS

Σεμινάριο ΙII

2 ECTS

Σεμινάριο ΙV

2 ECTS

Γ’ Εξάμηνο (30 μονάδες ΕΠΜ/ECTS).
Μεταπτυχιακή διατριβή

30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ 90 ΕΠΜ/ECTS

2. Το άρθρο 10 «Διάρκεια λειτουργίας», αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 11 «Κόστος λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ−
χεται στο ποσό των 40.000€ και αναλύεται σε κατηγο−
ρίες δαπανών ως εξής:
(α) Αμοιβές –αποζημιώσεις διοικητικού 18.000€
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
(β) Δαπάνες μετακινήσεων

12.000€

(γ) Δαπάνες για αναλώσιμα

4.000€

(δ) Δαπάνες Δημοσιότητας

2.000€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(στ) Γενικές Δαπάνες

4.000€

Α΄ Εξάμηνο (30 μονάδες ΕΠΜ/ECTS).

Σύνολο

40.000€

Μάθημα Σχεδιαστικής Έρευνας Ι

7 ECTS

Τέχνες της παρατήρησης

7 ECTS

Εργαστήριο Σχεδιασμού Ι

6 ECTS

Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙΙ

6 ECTS

Σεμινάριο Ι

2 ECTS

Σεμινάριο ΙΙ

2 ECTS

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ−
φθεί από δίδακτρα, χρηματοδότηση από συμμετοχή του
Π.Μ.Σ. σε ερευνητικά προγράμματα, ιδίους πόρους, κ.λπ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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