
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική 
Διαχείριση» του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Πα-
ραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2 Ίδρυση Ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Υγεία με έμ-
φαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8757/22/ΓΠ (1)
   Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλ-

λοντική Διαχείριση» του Τμήματος Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 46/18-11-2021 συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 265/25-02-2022 
συνεδρίασή της, αποφασίζει: 

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχεί-
ριση» του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείρι-
ση» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Ζωική Παραγωγή και Περι-
βαλλοντική Διαχείριση» («MSc in Animal Production and 
Environmental Management»), αποτελούν αναβαθμι-
σμένη συνέχεια των γνωστικών αντικειμένων του Τμή-
ματος Επιστήμης Ζωικής παραγωγής, δίνοντας έμφαση 
στην σύνδεση της ζωικής παραγωγής με το περιβάλλον. 
Με βάση τις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς, αλλά 
και της επιστήμης γενικότερα, τα γνωστικά αντικείμενα 
που έρχεται να καλύψει το συγκεκριμένο ΠΜΣ αφορούν: 
Ζωοτεχνία, Γενετική, Ενιαία υγεία, Συστήματα διαχεί-
ρισης ποιότητας, Κυκλική οικονομία, Τρόφιμα ζωικής 
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προέλευσης και η σύνδεσή τους με την περιβαλλοντική 
διαχείριση.

Βασικός στόχος του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι κατ’ αρχήν 
η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα αποφοίτων Α.Ε.Ι. 
πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες και 
τους μεθοδολογικούς άξονες της ζωικής παραγωγής και 
ιδιαίτερα με την εφαρμογή των πολιτικών σε θέματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εμβάθυνση στα αντικεί-
μενα αυτά σε θεωρητικό αλλά ιδιαίτερα σε εφαρμοσμένο 
επίπεδο αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
προσανατολισμό του Προγράμματος. Η έμφαση στη δι-
άσταση της εφαρμογής ανταποκρίνεται απόλυτα στους 
αντικειμενικούς στόχους της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, όπως αυ-
τοί προσδιορίζονται από την ισχύουσα ιδρυτική νομο-
θεσία τους.

Παράλληλα, στόχος είναι η παραγωγή ενός εξειδικευ-
μένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί άμεσα 
να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την 
αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται 
διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους του Τμήματος Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. 
αποσκοπεί στο να διευρύνει σημαντικά το επιστημονικό 
και επαγγελματικό αντικείμενό τους, να τους προσφέρει 
το γνωστικό υπόβαθρο για να μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις αντίστοιχες ανάγκες της ελληνικής και της δι-
εθνούς αγοράς εργασίας και να καλύψει τις απαιτήσεις 
της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής έρευνας. Σκοπός 
του είναι τέλος, να επεκτείνει και να συμπληρώσει σε 
ανώτερο επίπεδο τις προπτυχιακές σπουδές σε γνωστικά 
αντικείμενα που περιέχονται σε μαθήματα του ισχύοντος 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Δεδομένης της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με το 
περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας από τους ανα-
γνωρισμένους τομείς που εντείνει το πρόβλημα, είναι η 
Ζωική Παραγωγή. Είναι σαφές, ότι τα θέματα περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης θα πρέπει να εμπλακούν ουσια-
στικά με την ζωική παραγωγή, που προκαλεί πλήθος 
προβλημάτων, τα οποία μεγεθύνονται ανάλογα με το 
βαθμό εντατικοποίησης της εκτροφής και επιδεινώνει 
τελικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου με δυσμενείς επι-
πτώσεις και αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Όλα 
τα παραπάνω ενισχύουν επιτακτικά την ανάγκη για 
προσαρμοσμένη, στις υφιστάμενες απαιτήσεις, εκπαι-
δευτική κατάρτιση των επιστημόνων, που προσβλέπει 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, σε 
θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με βάση τα πα-
ραπάνω επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ είναι να παράσχει 
τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να:

· Αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση 
για τη σχέση της ζωικής παραγωγής με το περιβάλλον.

· Εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και εκτίμηση κιν-
δύνων που απειλούν το περιβάλλον από τη ζωική πα-
ραγωγή.

· Εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τάσεις φιλο-περιβαλ-
λοντικής Διαχείρισης της Ζωικής Παραγωγής.

· Αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο σε ένα τομέα της 
αγοράς εργασίας, που αναπτύσσεται γρήγορα στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό.

· Στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς με στελε-
χιακό δυναμικό με ικανότητες στην φιλο-περιβαλλοντική 
διαχείριση της ζωικής παραγωγής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλ-
λοντική Διαχείριση» («MSc in Animal Production and 
Environmental Management»), εφόσον ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των προ-
βλεπόμενων μαθημάτων του προγράμματος, καθώς και 
τη διπλωματική του εργασία, σύμφωνα με τον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, 
πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής και ειδικότερα μετά από επιλογή, όπως:

- Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωπο-
νικών επιστημών, Περιβάλλοντος, και άλλης συναφούς 
ειδικότητας,

- Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή 
ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του συγκε-
κριμένου ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την 
αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

- Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότη-
τας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από 
το αρμόδιο όργανο.

- Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον 
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 στο 
ΠΜΣ και είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Δια-
χείριση» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα 
οποία περιλαμβάνουν δέκα (10) μαθήματα και εκπόνη-
ση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) ημερολογιακό έτος 
στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται 
για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και, όπως θα 
ορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρο 33 του ν. 4485/2017). Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 
ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την επιτυχή παρακολούθηση των δέκα (10) μαθη-
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μάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής 
εργασίας. Όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά και ισο-
δυναμούν με έξι (6) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με τριάντα 
(30) ECTS. Τα μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν 
θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία. Το Μεταπτυ-
χιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά τη 
συμπλήρωση εξήντα (90) ECTS. Κάθε μεταπτυχιακός 

φοιτητής διδάσκεται συνολικά πέντε (5) μαθήματα στο 
πρώτο εξάμηνο σπουδών και πέντε (5) μαθήματα στο 
δεύτερο εξάμηνο σπουδών, όπως φαίνεται αναλυτικά 
παρακάτω. Επίσης, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών 
σπουδών θα πρέπει να εκπονηθεί και να υποστηριχθεί 
η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) Η διάρ-
θρωση του προγράμματος σπουδών έχει μια ενιαία ροή 
και τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟ-
ΝΑΔΕΣ ECTS

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

101 Αειφορική προσέγγιση της Ζωικής Παραγωγής - Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
(αέρας, νερό, έδαφος) 6

102 Φιλοπεριβαλλοντικά μοντέλα εκτροφής παραγωγικών ζώων 6

103 Ανάδειξη και Διατήρηση Αυτόχθονων φυλών ζώων - Σημασία της γενετικής/
αναπαραγωγής 6

104 Βασικές αρχές ενιαίας υγείας: Ζώο-Άνθρωπος-Περιβάλλον 6

105 Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Ποιότητας στη Ζωική Παραγωγή 6

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

201 Σύγχρονες Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις με περιορισμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα 6

202 Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Ποιότητας στην Παραγωγή Ζωικών 
Τροφίμων (Πράσινα Τρόφιμα) 6

203 Αειφορική Διαχείριση Άγριας Πανίδας 6

204 Βασικές Αρχές Κυκλικής Βιοοικονομίας 6

205 Πειραματικός Σχεδιασμός 6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

301 Διπλωματική εργασία 30

Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των 
οργάνων του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Υπάρχει δυνατότητα για την πραγματοποίηση διδασκαλίας μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 

ποσοστό 35% του συνόλου των μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ορίστηκε στους είκοσι 
(20) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομο-
θεσία. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση καθώς και ένα (1) μέλος 
από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, 
οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Επιστήμης 
Ζωικής Παραγωγής του ΠΘ, άλλων Τμημάτων του ΠΘ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Επιστήμης 
Ζωικής Παραγωγής.
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 46.200 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων-εξόδων ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.500€

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.200 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 6.240 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 500 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων

εκπαιδευτικούς σκοπούς φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 500 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

10.400 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 0,00

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

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.000 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 5.000 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 13.860 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 46.200 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών και από άλλες 
εναλλακτικές πηγές, όπως, χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.α.

ΕΣΟΔΑ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,

Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων 
Διεθνών Οργανισμών

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

8. Τέλη φοίτησης (Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 20 φοιτη-
τές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 20 x 30% = 6 απαλλάσσο-
νται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 14 φοιτητές θα 
πληρώσουν τέλη φοίτησης 3.300 € ανά φοιτητή, ήτοι 

14 x 3300 = 46.200 €)

46.200 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 46.200 €
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 3 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 8755/22/ΓΠ (2)
Ίδρυση Ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Υγεία με έμ-

φαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές» του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία  131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (A’ 13).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
υπ’ αρ. 7η/19-01-2022 συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 265/25-02-2022 
συνεδρίασή της.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Ξενόγλωσσου Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Υγεία 
με έμφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2022-2023 Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Υγεία με έμφαση 
στις Θαλάσσιες Μεταφορές» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ξενόγλωσσο ΠΜΣ έχει σκοπό να παρέχει την υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών 
για την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφά-
λιση της υγιεινής στις θαλάσσιες μεταφορές, η οποία θε-
μελιώνεται στις επιστημονικές βάσεις της επιδημιολογίας 
νοσημάτων, της ναυτικής υγειάς, της προετοιμασίας και 
αντιμετώπισης σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας, της περιβαλλοντικής υγείας και υγιεινής και 
της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων που επηρεά-
ζονται/επηρεάζουν τα παραπάνω. Η εκπαίδευση στο 
ΞΠΜΣ εστιάζει στην προάσπιση της δημόσιας υγείας στη 
ναυτιλία τόσο σε επιβατηγά όσο και σε εμπορικά πλοία 
και την πρόληψη της διακρατικής εξάπλωσης νόσων. Το 
πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις 
για ειδικούς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο προκει-
μένου να προληφθεί η διακρατική εξάπλωση νόσων, να 
διασφαλιστεί η δημόσια υγείας και υγιεινής τόσο εντός 
των πλοίων όσο και στους προορισμούς τους. Το πρό-
γραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προ-
πτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τμήματα Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων και άλλων κρατών, καλύπτοντας το κενό 
που υπάρχει στην παρεχόμενη εκπαίδευση σε εθνικό, σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ξενόγλωσσο ΠΜΣ θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια υγεία με 
έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές» (European M.Sc. 
in Public Health with emphasis in maritime transport 
Sector).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΞΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) από όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων αναγνωρι-

σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι 
συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του πε-
ριεχομένου του ΞΠΜΣ και

β) από τα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδα-
πής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντι-
κείμενο του περιεχομένου του ΞΠΜΣ σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Οι φοιτητές με τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει 
να προβούν στη διαδικασία του τίτλου σπουδών πρώ-
του κύκλου από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) 
διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε έξι (6) δι-
δακτικά εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η χρονική 
διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΔΜΣ) στους φοιτητές πλήρους και μερι-
κής φοίτησης μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον 
χρόνια μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της 
Σ.Ε..

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει τέσσερα εξάμηνα σπουδών. Οι φοιτητές/φοιτήτρι-
ες οφείλουν να συγκεντρώσουν εκατό είκοσι (120 ECTS) 

Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες, στα τέσσερα εξάμηνα 
φοίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/
φοιτήτριες προχωρούν στη συγγραφή ερευνητικής ερ-
γασίας/πρακτικής και πτυχιακής πάνω στην πρακτική. Η 
μεταπτυχιακή εργασία γράφεται στο τέταρτο εξάμηνο 
του ΞΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα.

Για όλα τα μαθήματα θα απαιτείται η φυσική συμμετο-
χή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών καθώς 
και θα υλοποιούνται μαθήματα εξ’ αποστάσεως μέσω 
του διαδικτύου ο οποίος δεν θα υπερβαίνει το 35% του 
συνόλου των προσφερόμενων μαθήματων. Συγκεκρι-
μένα το ΞΠΜΣ θα περιλαμβάνει 13 μαθήματα τα οποία 
θα διδάσκονται σε τρία εξάμηνα. Το σύνολο των ωρών 
διδασκαλίας των μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά 
480 ώρες διδασκαλίας εκ των οποίων 312 ώρες θα είναι 
δια ζώσης (Α’ εξάμηνο: 96, Β εξάμηνο: 132, Γ εξάμηνο: 
84) και 168 ώρες θα είναι εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
(Α’ εξάμηνο: 60, Β εξάμηνο: 36, Γ εξάμηνο: 72).

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 

ECTS

1 Υ Aρχές επιδημιολογίας και κοινωνικής έρευνας - Principles in 
epidemiology and social research 48 8

2 Υ Στατιστική για τη δημόσια υγεία - Statistics for public health 24 6

3 Υ Aρχές της επαγγελματικής υγείας - Principles of occupational health 36 7

4 Υ Εισαγωγή στη ναυτιλία και στο εμπόριο, ναυτιλιακή διοικητική - 
Introduction to shipping and trade, shipping management 24 5

5 Υ Nαυτικό δίκαιο και Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός - Μaritime law 
and International Health Regulations 24 4

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 156 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 
ECTS

1 Υ Θέματα δημόσιας υγείας - Topics in public health 36 7

2 Υ Διαχείριση κρίσεων στη ναυτιλία - Crisis management in maritime 
transport sector

48 8

3 Υ Eπιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων στις θαλάσσιες 
μεταφορές - Epidemiology and prevention of infectious diseases in 
maritime transport sector

60 8

4 Υ Eπιδημιολογία και πρόληψη χρόνιων νοσημάτων στις θαλάσσιες 
μεταφορές - Epidemiology and prevention of chronic diseases in 
maritime transport sector

24 7

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 168 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
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Γ’ Εξάμηνο

Α/Α Τ Υ Π Ο Σ 
(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 
ECTS

1 Υ Yγιεινή στις θαλάσσιες μεταφορές - Hygiene in maritime transport 
sector

60 8

2 Υ Περιβάλλον και ναυτιλία - Environment and martime tranport sector 24 6

3 Υ Προαγωγή υγείας και επικοινωνία κινδύνου - Health promotion and 
risk communication

36 8

4 Υ Θέματα ναυτιλιακής υγείας - Topics in maritime health 36 8

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 156 30
* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1 Διπλωματική εργασία/Πρακτική άσκηση 30

Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των 
οργάνων του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισακτέων στο ΞΠΜΣ για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δέκα (10) 
φοιτητές. Ο αριθμός εισακτέων στο ΞΠΜΣ για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε ογδόντα έξι (86) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία με έμφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ια-
τρικής του ΠΘ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 483.500,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων -εξόδων ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 20.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 8.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 13.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 90.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 30.000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 30.000,00 €
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7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ 10.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 93.500,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 35.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 10.000,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκε-
κριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 144.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 483.500,00€

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και τα δίδακτρα 
των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α.

ΕΣΟΔΑ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων 2000€

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1500€

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

8. Τέλη Φοίτησης (86 φοιτ.- 26 φοιτ. με απαλλαγή=60 x 8.000 € =480.000€) 480.000,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 483.500,00€

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 3 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022811005220008*


		2022-05-10T20:12:09+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




