
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος 
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χη-
μείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν».

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνο-
λογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Τοξικολογία».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13851/18/ΓΠ (1)
  Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος 

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής 

Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύμα-

τος Ερευνών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 43, 45 και 

85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Την αρ. 3159/12-03-2015 (ΦΕΚ 443/24-03-2015, Β’) 
Πρυτανική Πράξη με την οποία ιδρύθηκε το Διιδρυματι-
κό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμή-
ματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ινστιτούτου 
Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν».

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην αριθμ. 72/14-03-2018 συνεδρίασή της.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 194/28-03-2018 
συνεδρίασή της.

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

9. Το αριθμ. 76047/Ζ1/11-05-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ, με το οποίο έγινε η αναπομπή με ειδική αιτιολό-
γηση της απόφασης της Συγκλήτου για την επανίδρυση 
του εν λόγω Π.Μ.Σ.

10. Την τροποποιημένη εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στην αριθμ. 
77/16-05-2018 συνεδρίασή της.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 196/11-06-2018 
συνεδρίασή της.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της 2018/05/20-2-2018 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών.

13. Το πρακτικό της 3ης/8-6-2018 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

14. Το αριθμ. 110464/Ζ1/2-07-2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’114).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και 
Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτ-
λο «Βιοεπιχειρείν», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρ-
μακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κα-
τάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα βιοεπιχει-
ρηματικότητας, δηλαδή έρευνας, επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας στους τομείς της υγείας, διατροφής, βιο-
χημικής και μοριακής διαγνωστικής και περιβαλλοντικής 
βιοτεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν τα 
εφόδια που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία 
στον κόσμο των βιοτεχνολογικών εταιρειών και της με-
τάφρασης της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες 
καθιστώντας τους πολύτιμο εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό για τον επιχειρηματικό/βιομηχανικό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στο Βιοεπιχειρείν.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν» γίνονται δεκτοί από-
φοιτοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επι-
στημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχο-
λών και άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο των 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν» διαρθρώνεται σε τρία 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ 
μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 18 μήνες. Το σύνολο των πιστωτι-
κών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτη-
ση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση οκτώ (8) μαθη-
μάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Μαθησιακοί κύκλοι ανά εξάμηνο με μονάδες ECTS
Κωδικός ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 8
ΜΚ2 ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 8
ΜΚ3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 7
ΜΚ7 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 7

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ4 ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΜΚ5 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 8
ΜΚ6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 8
ΜΚ8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΚ9 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελλη-
νική ή αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και Ερευνητές του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού 
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Ιδρύματος Ερευνών καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Βιο-
χημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας 
και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (68500€) ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3000
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2000
3. Δαπάνες αναλωσίμων 10600
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 3000
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1500
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 0

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 0
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 10400
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 13104
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 3746

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, 
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 10575

12. Λειτουργικά Έξοδα Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για 
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 10575

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 68500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από τον προϋπολογισμό των ΑΕΙ και συνεργαζόμενων φορέων, 
από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας καθώς και από τέλη 
φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.500 για 3 εξάμηνα και αναλύονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ (€)

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2000
2. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2000
3. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1500
4. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία (χορηγίες, κ.λπ.) 2000

5. Τέλη Φοίτησης (Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 20 φοιτητές. Εξ αυτών το 30% ήτοι: 20χ30%=6 απαλλάσ-
σονται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 14 θα πληρώνουν τέλη φοίτησης 4500€ ανά φοιτητή ήτοι: 
16Χ4500=63000)

63000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 70500
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 13852/18/ΓΠ (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνο-

λογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Τοξικολογία». 

 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».

2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Την 3090/11-03-2015 (ΦΕΚ 441/24-03-2015, Β’) 
Πρυτανική Πράξη με την οποία ιδρύθηκε το Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας με τίτλο «Τοξικολογία».

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

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην 72/14-03-2018 συνεδρίασή της.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στην 194/28-03-2018 συνεδρίασή της.

9. Το αριθμ. 76047/Ζ1/11-05-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ, με το οποίο έγινε η αναπομπή με ειδική αιτιολό-
γηση της απόφασης της Συγκλήτου για την επανίδρυση 
του εν λόγω Π.Μ.Σ.

10. Την τροποποιημένη εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στην αριθμ. 
77/16-05-2018 συνεδρίασή της.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 196/11-06-2018 
συνεδρίασή της.

12. Το πρακτικό της 3ης/8-6-2018 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

13. Το αριθμ. 110464/Ζ1/2-07-2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’114).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Τοξικολογία», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΤΟΞΙΚΟ-
ΛΟΓΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός 

Η Τοξικολογία, ως βιολογική επιστήμη, ασχολείται 
με την επίδραση των διαφόρων τοξικών ουσιών στους 
έμβιους οργανισμούς (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα, άν-
θρωπος). Οι βιολογικές επιδράσεις/βλάβες ποικίλλουν 
και διακρίνονται σε θανατηφόρες, βαριές, μέσης βα-
ρύτητας, ελαφρές. Η Τοξικολογία, ως διεπιστημονικός 
κλάδος, αντλεί γνώσεις από την αναλυτική χημεία, τη 
βιοχημεία, τη φυσιολογία, τη μοριακή βιολογία, τη φαρ-
μακολογία, ενώ τα πορίσματά της έχουν εφαρμογή στη 
διατροφολογία και την ιατρική, αλλά και στη χημική και 
φαρμακευτική βιομηχανία και βιομηχανία καλλυντικών 
και τροφίμων. Στην ιατρική μάλιστα υπάρχει και ειδικό-
τητα «ιατροδικαστική και τοξικολογία», ενώ στο εξωτε-
ρικό ειδικότητα τοξικολόγου αποκτούν κυρίως οι βιοε-
πιστήμονές. Η τοξικολογία διακρίνεται σε τοξικολογία 
της ανθρώπινης υγείας, σε επαγγελματική τοξικολογία 
και περιβαλλοντική τοξικολογία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας 
επιστημόνων με επαγγελματικό προσανατολισμό την 
εφαρμοσμένη τοξικολογία, και με ενισχυμένη αντίλη-
ψη του σεβασμού στο περιβάλλον, στην προστασία της 
υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί 
την πρώτη προσπάθεια στον ελλαδικό χώρο για την κά-
λυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο βασικών γνώσεων Το-
ξικολογίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν τα εφόδια 
που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους 
τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, καθώς θα έχουν 
λάβει ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού νομοθε-
τικού πλαισίου σχετικά με την Τοξικολογία, καθώς και 
πρακτικών καινοτόμων εφαρμογών αυτού σε προϊόντα 
και υπηρεσίες, καθιστώντας τους πολύτιμο ανθρώπινο 
δυναμικό για τον βιομηχανικό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» γίνονται δεκτοί απόφοι-
τοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημά-
των, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών 
(Τμήματα Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολόγων και 
συναφών ειδικοτήτων), Γεωπονικών Επιστημών, Επι-
στημών Τροφίμων, Νοσηλευτικής και άλλων σχετικών 
Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, 
του άρθρου 5, του ν. 2916/2001. Επίσης γίνονται δε-
κτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό 
προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συ-
νεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευ-
νητικής εμπειρίας σε υπηρεσίες υγείας, ύστερα από 
απόφαση της ΣΤ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» διαρθρώνεται σε ένα και 
μισό (1,5) έτος/τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία 
περιλαμβάνουν οκτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση διπλω-
ματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ένα και μισό (1,5) 
έτος/τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ανώτερη χρονική 
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη/έξι (6) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των 
σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συ-
νεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητι-
κής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» τοποθετείται στο 
χειμερινό εξάμηνο.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

1. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 
διδακτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διατριβή 
(30 διδακτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιεί-
ται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που 
επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επι-
στημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. 
Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα.

2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα 
εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπο-
νται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων 
και μαθήματα με μορφή σεμιναρίων και εργαστηρίων για 
την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμμα-
τος σπουδών.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7

ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 
(ΙΟΙ, ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 8

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 8

ΧΗΜΕΙΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 7

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 8

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ, ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ, DOPING, 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
7

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 8

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 7

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΜΔ) 30

3. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική 
ή, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, και η αγγλική. Η 
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελ-
ληνική, ή εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, δύναται να είναι 
και η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο στους 28 φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. Τοξικολογία θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήμα-
τος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο 
κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντα-
κοσίων πενήντα ευρώ (58550€) χιλιάδων ευρώ και ανα-
λύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού 3220

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1000

3. Δαπάνες αναλωσίμων 27150
4. Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5800 5800

5. Δαπάνες μετακινήσεων 
φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

-

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

-

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

6000

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

-

9 Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης

13500 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΗ ΠΑΡ. 9 
ΑΡΘΡΟ 39 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
4387/2016)

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

1880

• ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Οι δαπάνες αναλωσίμων καλύπτουν τις ανάγκες του 

Π.Μ.Σ. για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία ανέρ-
χονται σε τέσσερα, καθώς επίσης και τις ανάγκες των 
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών 
του Π.Μ.Σ.

2. Οι αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., καλύ-
πτουν τη μισθοδοσία τριών νέων ερευνητών, οι οποίοι 

πραγματοποιούν και συμμετέχουν στην εκπόνηση εργα-
στηριακών ασκήσεων σε ετήσια βάση. Η συμπερίληψη 
τριών νέων διδακτόρων για την πραγματοποίηση των 
εργαστηριακών ασκήσεων κρίνεται απολύτως απαραί-
τητη αφενός λόγω των πολύωρων πειραματικών διαδι-
κασιών, οι οποίες απαιτούνται και δεν μπορούν να κα-
λυφθούν σε ημερήσια βάση μόνο από ένα μέλος Δ.Ε.Π., 
αφετέρου λόγω της εξειδίκευσης των διδακτόρων στις 
απαραίτητες εργαστηριακές τεχνικές και της πρότερης 
εμπειρίας τους.

3. Οι αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 
αφορούν τις δαπάνες κάλυψης της αμοιβής της γραμ-
ματείας του Π.Μ.Σ. (ενός υπαλλήλου με σύμβαση έργου), 
ενταγμένης στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του νόμου 
4387/2016. Το άνωθεν ποσό αναλύεται μηνιαίως ως εξής:
Αμοιβή χωρίς επιβαρύνσεις 561,23 €
Φ.Π.Α. 24% 190,30 €
Φόρος 20% 158,59 €
Εισφορές ασφαλισμένου 73,11 €
Εισφορές εργοδότη 
(Το κόστος εισφορών 
του εργοδότη επιβαρύνει το Π.Μ.Σ.)

141,77 €

Συνολικό μηνιαίο κόστος στο έργο 1125 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από 
τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και συνεργαζόμενων φο-
ρέων, από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τέλη φοίτησης, τα οποία 
ανέρχονται στο ποσό των 4000 € ανά φοιτητή, καθώς και 
από κάθε άλλη νόμιμη πηγή ως εξής:
ΕΣΟΔΑ (ποσό)
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων 
Φορέων 2000

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2000
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 1500

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 1000
8. Τέλη Φοίτησης (Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 
28 φοιτητές. Εξ αυτών το 30% ήτοι: 
28Χ30%= 8 φοιτητές απαλλάσσονται 
από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 20 θα 
πληρώνουν τέλη φοίτησης 4000 ευρώ ανά 
φοιτητή ήτοι: 20Χ4000=80000)

80000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 86500

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ   
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*02032670808180008*

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,
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