
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Προπόνηση και Πρόληψη 
Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» του Τμήματος 
Επιστήμης Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με 
έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικολογική 
Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λε-
κάνης Απορροής» μεταξύ των Τμημάτων Βιολογί-
ας και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης με αλλαγή του τίτλου σε «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων 
Περιοχών (Ο.Δ.Λ.Α.Π.Π.)».

3 Ένταξη με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ διοικητικού 
υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρ-
μογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31398 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Προπόνηση και Πρόληψη 

Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» του Τμήμα-

τος Επιστήμης Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) 

με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών Φυσι-

κής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 

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') «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 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. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α' 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή 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 Ατ-
τικής 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 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνε-
δρίαση με αριθμό 61/23-2-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμ. 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

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

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Επιστήμης Αγωγής και Αθλητισμού, με 
έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυ-
ματισμών στο Ποδόσφαιρο», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Προπόνηση και 
Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός 

Το αντικείμενο του παρόντος Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή μεταπτυχιακής 
εξειδίκευσης και η προαγωγή της γνώσης και της έρευ-
νας στο αντικείμενο της προπόνησης και της πρόληψης 
τραυματισμών στο ποδόσφαιρο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι (α) να προσφέρει στελέχη 
με εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές γνώ-
σεις στην προπονητική ποδοσφαίρου με στόχο την 
μεγιστοποίηση της απόδοσης αλλά και την πρόληψη 
τραυματισμών των αθλητών /τριών και (β) να αποτε-
λέσει προ-στάδιο δημιουργίας νέων επιστημόνων στο 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Οι μεταπτυχιακοί/
κες φοιτητές/ήτριες με τη λήψη του μεταπτυχιακού δι-
πλώματος θα είναι ικανοί:

1. Να σχεδιάζουν προπονητικά προγράμματα προετοι-
μασίας στο ποδόσφαιρο σύμφωνα με τις νέες επιστημο-
νικές ανακαλύψεις.

2. Να αξιοποιούν τον επιστημονικό (εργομετρικό, βι-
οχημικό, εμβιομηχανικό κ.α.) έλεγχο αθλητών στο σχε-
διασμό προπονητικών προγραμμάτων και πρόληψης 
τραυματισμών στο ποδόσφαιρο.

3. Να σχεδιάζουν ειδικά προγράμματα πρόληψης 
τραυματισμών στο ποδόσφαιρο όπως και επανένταξης 
των αθλητών /τριών μετά από τραυματισμό.

4. Να λειτουργούν ως μέρος μιας εξειδικευμένης επι-
στημονικής ομάδας που υποστηρίζει αθλητές ποδο-
σφαίρου.

5. Να κατανοήσουν σε βάθος και να εκτιμήσουν την 
ποιότητα μιας επιστημονικής ερευνητικής μελέτης στο 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

6. Να σχεδιάσουν πειράματα μικρής εμβέλειας σε διά-
φορους τομείς της προπόνησης και πρόληψης τραυμα-
τισμών στο ποδόσφαιρο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματι-
σμών στο Ποδόσφαιρο».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/τριες, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστή-
μης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημι-
ακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
ΤΕΙ, κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 20% του συνόλου των 
εισαγομένων φοιτητών.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά 
Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που 
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών 
και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ' ελάχιστο 
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. Η γλώσσα διδασκαλίας 
και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας είναι η ελληνική. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει και σε γλώσσα 
διαφορετική της ελληνικής έπειτα από απόφαση από τα 
αρμόδια όργανα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εργοφυσιολογία στο 
ποδόσφαιρο 001 Υ 6

2 Προπόνηση τεχνικής και 
τακτικής στο ποδόσφαιρο 002 Υ 6

3
Εμβιομηχανική 

των τραυματισμών 
ποδοσφαίρου

003 Υ 6

4 Πρόληψη τραυματισμών 
στο ποδόσφαιρο 004 Υ 6

5 Φυσική κατάσταση στο 
ποδόσφαιρο 005 Υ 6

Σύνολο ECTS 30
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Υ: Υποχρεωτικό.

Β' Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

6 Προπόνηση δύναμης και 
ισχύος στο ποδόσφαιρο 006 Υ 6

7 Μέθοδοι Έρευνας - 
Στατιστική 007 Υ 6

8

Προγράμματα επανένταξης 
στην προπόνηση μετά από 

τραυματισμό στο ποδό-
σφαιρο

008 Υ 6

9 Νέες τεχνολογίες στο 
ποδόσφαιρο 009 Υ 6

10
Αξιολόγηση της απόδοσης 
και καθοδήγηση της προ-

πόνησης ποδοσφαίρου
010 Υ 6

Σύνολο ECTS 30
Υ: Υποχρεωτικό.

Γ' Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ECTS

Σύνολο ECTS 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο στους 25 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
ήτριες ετησίως.

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 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 Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού με έδρα τις Σέρρες (οικείο Τμήμα) του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) 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 αί-
θουσα μεταπτυχιακής διδασκαλίας του ΤΕΦΑΑ με έδρα 
τις Σέρρες, τα τέσσερα θεσμοθετημένα επιστημονικά 
εργαστήρια και η νησίδα Η/Υ του ΤΕΦΑΑ με έδρα τις 
Σέρρες.

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

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος 
(2019-2023), συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού 
λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017:
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.350,00 € ανά 
φοιτητή/ήτρια και για τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 31396 (2)
    Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικολογική 

Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λε-

κάνης Απορροής» μεταξύ των Τμημάτων Βιολο-

γίας και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης με αλλαγή του τίτλου σε «Ολοκληρω-

μένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παρά-

κτιων Περιοχών (Ο.Δ.Λ.Α.Π.Π.)».

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 αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 43 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 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 αριθμ. : α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
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 μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1
9-2-2018 «Εφαρμογή 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 δια-
τάξεων 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 αριθμ. 67145/Β7/
6-9-2007( ΦΕΚ 1889/τ.Β΄/14-9-2007), όπως αντικαταστά-
θηκε με την όμοιά της με αριθμ. 209754/Ζ1/23-12-2014 
(ΦΕΚ 3617/τ.Β΄/31-12-2014) και αφορά στο ΔΠΜΣ με 
τίτλο: «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε 
Επίπεδο Λεκάνης Απορροής».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
514/28-2-2018).

7. Τις αποφάσεις των Τμημάτων Γεωλογίας (συνεδρία-
ση με αριθμ. 505/23-2-2018) και Πολιτικών Μηχανικών 
(συνεδρίαση με αριθμ. 17/27-3-2018),

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής για τη συνδιοργάνωση του ΔΠ.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και 
Παράκτιων Περιοχών (Ο.Δ.Λ.Α.Π.Π.)».

9. Τη θετική εισήγηση με αριθμ. 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

10. Τη με αριθμ. 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

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

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

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Βιολογίας 
και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με 
τίτλο: «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε 
Επίπεδο Λεκάνης Απορροής» με αλλαγή του τίτλου σε 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Πα-
ράκτιων Περιοχών (Ο.Δ.Λ.Α.Π.Π.)», ως ακολούθως:




