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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4590 (1)
  Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Επιστή-

μης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλι-

εργειών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πα-

ραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊό-

ντων».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(Συνεδρία: 533/16.04.2018) 

 Έχοντας υπόψη: 
1. τον νόμο 4485/04.08.2017 κεφάλαιο ΣΤ΄ Δεύτερος 

και Τρίτος Κύκλος Σπουδών, άρθρα 30-45 και άρθρο 85 
(ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017), 

2. την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 163204/Ζ1/ 
29.09.2017 Εφαρμογή διατάξεων ν. 4485/04.08.2017 
(ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα, 

3. την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 203446/Ζ1/ 
22.11.2017 Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή δι-
ατάξεων του ν. 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017), 

4. την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 216772/Ζ1/ 
08.12.2017 Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-

πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 4334/12.12.2017), 

5. την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 41931/Ζ1/ 
13.03.2018 Ρύθμιση θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 
της αλλοδαπής (ΦΕΚ Β΄972/19.03.2018), 

6. την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 45070/Ζ1/19.03.2018 - Κοινο-
ποίηση διατάξεων του ν.4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστο-
λή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων 
της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.4485/17, 

7. την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 26407/Ζ1/15.02.2018 Ίδρυση -
Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4485/2017 (114 Α΄), 

8. την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4485/2017 (114 Α΄), 

9. την πράξη του Πρύτανη α.π. 353/15.01.2018 σχετικά 
με την σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Ε.Μ.Σ.) του Γ.Π.Α. και σύμφωνα με την υφιστάμενη νο-
μοθεσία (ν. 4485/04.08.2017, άρθ. 31, παρ. 6 και άρθ. 32, 
παρ. 5, ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017), 

10. το έγγραφο με α.π. 563/15.01.2018 του Προέδρου 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.), Ανα-
πληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή Επαμεινώνδας Παπλωμα-
τά, προς τα Τμήματα του Γ.Π.Α., 

11. το έγγραφο με α.π. 571/19.01.2018 του Προέδρου 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.), Ανα-
πληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή Επαμεινώνδας Παπλωμα-
τά, προς τα Τμήματα του Γ.Π.Α., 

12. το ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας (27.03.2018) 
των Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατο-
καλλιεργειών του Γ.Π.Α που αφορά την επανίδρυση του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) των υφιστάμενων Τμημάτων,

13. τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων 
(α) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής 
του Ανθρώπου (Συνεδρία: 533/22.03.2018) και (β) του 
Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατο-
καλλιεργειών (Συνεδρία: 56/21.03.2018) που αφορούν 
την επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
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Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
προϊόντων»,

14. τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά (με-
λέτη σκοπιμότητας, έκθεση υποδομών των αντίστοιχων 
τμημάτων και αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας- 
Έκθεση Βιωσιμότητας),

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

(α) ομόφωνα την επανίδρυση του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών με 
τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος 
και Γαλακτοκομικών προϊόντων» 

(β) κατά πλειοψηφία εγκρίνει την επιβολή τέλους φοί-
τησης, ως κατωτέρω: 

 Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των τμημάτων 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και 
Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλ-
λιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος 
και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου (Ε.Τ.Δ.Α.) και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 -2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο 

Το Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η είναι η κατάρτιση 
και η εξειδίκευση επιστημόνων υψηλής στάθμης στην 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γα-
λακτοκομικών Προϊόντων. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο 
την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας (α) στους 
επιστημονικούς κλάδους της Γενετικής Βελτίωσης, της 
Αναπαραγωγής, της Υγείας και της Διατροφής γαλακτο-
παραγωγών ζώων, (β) στην Επιστήμη και Τεχνολογία του 
γάλακτος, ως εργαλεία για την ανάπτυξη και παραγωγή 
υψηλής ποιότητας προϊόντων γάλακτος, και (γ) στις οι-
κονομικές αρχές και στις νομοθετικές απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και των προ-
ϊόντων του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να καλύψει 
συνολικά την αλυσίδα της γαλακτοκομικής παραγωγής 
(πρωτογενής παραγωγή – τεχνολογία – καταναλωτής), 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αγροτικής οικονομίας 
και της αγροτικής πολιτικής και της αειφορίας. 

Άρθρο 3 
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και 
αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου. 

Άρθρο 4 
Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δύο (2) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρακολούθηση 
των μαθημάτων ενώ το δεύτερο είναι αφιερωμένο στην 
έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής 
διατριβής. 

O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφα-
ση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). Τυχόν 
υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της 
παράτασης που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή 
μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. 

Άρθρο 5 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής 
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτη-
τές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω 
μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προ-
έρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή 
των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4485/2017. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχο-
νται σε εξήντα (60). Το πρόγραμμα των μαθημάτων δι-
αμορφώνεται ως εξής: 

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση 
επτά (7) υποχρεωτικών και ενός (1) επιλογής μαθημάτων, 
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία συνολικά 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. 

Α’ Εξάμηνο 

Μαθήματα 
Πιστωτικές 
Μονάδες

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Υποχρεωτικά  
1. Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτο-
κομικών Προϊόντων 

5 40 

2. Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλα-
κτοκομικών Προϊόντων 

5 40 

3. Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφά-
λεια Γάλακτος και Γαλακτοκομι-
κών Προϊόντων - Νομοθεσία 

2 16 

4. Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή 
Γάλακτος 

4 32 
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5. Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών 
Ζώων 

4 32 

6. Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλα-
κτοπαραγωγών Ζώων 

2 24 

7. Κοστολόγηση και λήψη αποφά-
σεων σε επιχειρήσεις γαλακτοπα-
ραγωγής 

5 32 

Επιλογής  
1. Βιοστατιστική 3 24
2. Διαχείριση Αποβλήτων Μονά-
δων Παραγωγής και Επεξεργασίας 
Γάλακτος 

3 24

3. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τρο-
φίμων 

3 24

Σύνολο Εξαμήνου 30 240
Β’ εξάμηνο 
Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές 
Δραστηριότητες 

Πιστωτικές 
Μονάδες

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Σεμινάρια 2 20
Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέ-
ψεις 

3 40

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Με-
λέτη 

 25

Σύνολο Εξαμήνου 30 60
Γενικό Σύνολο 60 300
 

Στο Β΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η παρακολού-
θηση Σεμιναρίων (2 ECTS), οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
(3 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχια-
κής Ερευνητικής Μελέτης (25 ECTS), τα οποία συνολικά 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. 

Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκ-
παιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις είναι υποχρεωτική. 
Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκο-
νται από το ΤΕΖΠΥ, το οποίο δεν ξεπερνά το 30% των 
συνολικών ωρών διδασκαλίας, μπορεί να πραγματοποι-
είται μέσω οργανωμένης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το δέκα (10). Η βάση 
για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι το έξι (6). 

Άρθρο 7 
Γλώσσα Διδασκαλίας 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 
Σε περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων του εξω-
τερικού οι διαλέξεις θα δίνονται στην Αγγλική γλώσσα. 
Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει 
στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. 

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων 
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται 

κατ’ ανώτατο όριο στους δέκα επτά (17). 

Άρθρο 9 
Προσωπικό 
Οι διδάσκοντες θα προέρχονται από τα δύο Τμήμα-

τα που διοργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και από άλλα 
Τμήματα του Γ.Π.Α. 

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική Υποδομή 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΤΔΑ και το ΤΕΖΠΥ 

διαθέτουν τις κτηριακές υποδομές για την υποστήριξη 
του Δ.Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας 
Το 70% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος 

που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, λαμβανομένου 
υπόψη του μέγιστου δυνητικού ποσοστού των εγγραφό-
μενων φοιτητών που απαλλάσσονται τελών φοίτησης, 
ανέρχεται στο ποσό των 29.400 € και αναλύεται σε κα-
τηγορίες δαπανών ως εξής: 

 

Κατηγορία δαπάνης 
Κόστος 

σε € 
I. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 
 II. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 500,00 
ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων 20.000,00 
IV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων ΠΜΣ 1.000,00 
V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 3.000,00 
VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτού-
των που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 
VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ 
VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/ 2017 
ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.000,00
Χ. Λοιπές δαπάνες , όπως π.χ. επισκευές, έξοδα 
προβολής, δαπάνες έρευνας πεδίου 

900,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 29.400,00 
XI. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτε-
ραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης 

12.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 42.000,00
 

Άρθρο 12 
Αιτιολόγηση επιβολής τέλους φοίτησης 

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
την καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές, το 
οποίο ανέρχεται σε 3.500,00 ευρώ ανά φοιτητή για το 
σύνολο των σπουδών του. Η αύξηση του αριθμού ει-
σακτέων στο Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε 
συνδυασμό με τη μείωση της επιχορήγησης που λαμ-
βάνει τα Τμήματα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος καθιστά αδήριτη την ανάγκη επιβολής τελών 
φοίτησης, για την λειτουργία του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. Τα 
τέλη φοίτησης καλύπτουν τα έξοδα διοικητικής και τεχνι-
κής υποστήριξης (αμοιβή γραμματέως) και λοιπά αναλώ-
σιμα γραμματείας, έξοδα εκπόνησης των μεταπτυχιακών 
ερευνητικών μελετών, έκτακτες ανάγκες επισκευής και 
προμήθειας ανταλλακτικών ερευνητικών οργάνων, τέλη 
δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά των εργασιών 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, δαπάνες για εκπαιδευτι-
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κές επισκέψεις σε επιχειρήσεις τροφίμων και μετακινή-
σεις για παρουσιάσεις των εργασιών των διδασκόντων 
και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά συνέ-
δρια. Από το επιβαλλόμενο τέλος φοίτησης καλύπτεται 
και το ποσοστό των φοιτητών που απαλλάσσονται από 
αυτό. 

Άρθρο 13 
Διάρκεια λειτουργίας 

Το ΔΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργήσει για πέντε έτη, 
δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές Διατάξεις 

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

 Ι

Αριθμ. απόφ. 824/12758 (2)
   Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογί-

ας, Βιολογίας, Επιστήμης των Υλικών, Μαθημα-

τικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο 

«Περιβαλλοντικές Επιστήμες».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.

Α΄/4.8.2017) ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις’’ και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α. 

2. 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 ‘’Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 ‘’Ίδρυ-
ση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 ‘’Κοινοποίη-
ση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ. Β΄) με τίτλο ‘’Τρόπος κα-

τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών’’.

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018) 
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις’’ και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. 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/τ.Α΄). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των 
Τμημάτων Γεωλογίας (συνεδρία 12/30.3.2018), Βιολο-
γίας (συνεδρία 12/19.4.2018), Επιστήμης των Υλικών 
(συνεδρία 155/16.4.2018), Μαθηματικών (συνεδρία 
13/16.4.2018) Φυσικής (συνεδρία 13/12.4.2018) και 
Χημείας (συνεδρία 10/17.4.2018) του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
4/18.4.2018).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.

13. Τα αριθμ. 1139/22.6.2012, 1601/12.6.2014, 2648/
25.10.2013, 2652/20.10.2013, 688/17.2.2014 και 1006/
7.7.2011 αντιστοίχως, έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα οποία 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγη-
ση των Τμημάτων Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστήμης των 
Υλικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστή-
μης των Υλικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ως ακολούθως: 

 Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Τα Τμήματα Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστήμης των 
Υλικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνουν και λειτουρ-
γούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις 
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Περιβαλλοντικές Επιστήμες σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄). 

 Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι Περιβαλλοντικές 
Επιστήμες, διεπιστημονική περιοχή που αναφέρεται 
στις Γεωεπιστήμες, στις Επιστήμες της Βιολογίας, της 
Επιστήμης των Υλικών, της Φυσικής, της Χημείας και 
στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί 
πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού 
με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση, κατάλλη-
λο για την κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών σε σχέση 
με την προστασία των περιβαλλοντικών διεργασιών. 
Παράλληλα και αναπόσπαστα από τον σκοπό αυτό, το 
Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την 
προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. 
Με τη σύμπραξη των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επι-
στημών (Σ.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών, επιδιώκεται 
η παροχή του πλήρους φάσματος των απαιτουμένων 
επιστημονικών γνώσεων με την αξιοποίηση του επιστη-
μονικού δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των 
Τμημάτων αυτών. Στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκεται 
επίσης και η παροχή ειδικών γνώσεων Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, ώστε οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ., εκτός από 
το καθαρώς επιστημονικό – τεχνολογικό μέρος, να είναι 
κατηρτισμένοι και στη μεθοδολογία του εντοπισμού και 
της επιλογής διοικητικών οδών για την προστασία του 
περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες». 

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημά-
των των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, 
Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων 
ειδικοτήτων των ΤΕΙ. 

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια 

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

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ ή ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
120 ECTS. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. 
Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της 
Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας γίνεται στην Ελλη-
νική και στην Αγγλική Γλώσσα, στην περίπτωση κατά την 

οποία στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτούν και ξενόγλωσσοι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές. Για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 10 
συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα (4 υποχρεωτικά μαθή-
ματα στο Α΄ εξάμηνο, 4 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ 
εξάμηνο και 2 μαθήματα επιλογής στο Γ΄ εξάμηνο), και 
να εκπονήσουν επιτυχώς τη Διπλωματική Ερευνητική 
Εργασία στο Γ΄ εξάμηνο και Δ΄ Εξάμηνο. Τα μαθήματα 
πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 72 ECTS και 
η Διπλωματική Ερευνητική Εργασία με συνολικό φόρτο 
εργασίας 48 ECTS. 

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα 
και μαθήματα επιλογής. 

ES: Περιβαλλοντικές Επιστήμες, C: Υποχρεωτικό Μά-
θημα, O: Μάθημα Επιλογής 

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως 
εξής: 

 
Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 

Α΄ εξάμηνο 

α/α 
Κωδικός 

μαθήματος 
Τίτλος

μαθήματος 
Υποχρεωτικό/ 

Επιλογής  
Π.Μ. 
ECTS 

1. ENS_C01 
Αρχές 

Περιβαλλοντικής 
Φυσικής 

Υποχρεωτικό 8 

2. ENS_C03 
Εφαρμοσμένη 

Οικολογία 
Υποχρεωτικό 6 

3. ENS_C04 
Οικολογική Γενετική 
και Οικοτοξικολογία 

Υποχρεωτικό 8 

4. ENS_C07 Υδατική Χημεία Υποχρεωτικό 8 

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ εξάμηνο 

α/α 
Κωδικός 

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος 

Υποχρεωτικό/
Επιλογής 

Π.Μ. 
ECTS 

1. ENS_C02 
Ατμοσφαιρική 

Χημεία 
Υποχρεωτικό 8 

2.  ENS_C05 
Περιβαλλοντική 

Γεωλογία 
Υποχρεωτικό 8 

3. ENS_C06 
Στατιστική 

Μεθοδολογία 
Υποχρεωτικό 8 

4. ENS_C08 

Στοιχεία 
Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας και 

Διοίκησης 

Υποχρεωτικό 6 

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ εξάμηνο 

α/α 
Κωδικός

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος 

Yποχρεωτι-
κό/ Επιλογής 

Π.Μ. 
ECTS

1. ENS_O01 
Αντιρρύπανση

Αερίων, Στερεών
και Υγρών 

Επιλογής 6 
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2.  ENS_Ο02 
Ειδικά Θέματα 

Περιβαλλοντικής 
Γεωλογίας 

Επιλογής 6 

3. ENS_Ο03 
Ειδικά Θέματα 

Ρύπανσης 
Επιλογής 6 

4. ENS_Ο04 
Ενεργειακές Χρήσεις 

και Περιβάλλον 
Επιλογής 6 

5. ENS_Ο05 
Μέθοδοι Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 

Επιλογής 6 

6.  ENS_Ο06 
Πολυδιάστατη 

Στατιστική Ανάλυση 
Επιλογής 6 

7. ENS_Ο07 
Προσαρμοστικοί 

Μηχανισμοί Ζωικών 
Οργανισμών 

Επιλογής 6 

8. ENS_Ο08 
Ρύπανση Εσωτερικών 

Χώρων 
Επιλογής 6 

9. ENS_Ο09 

Περιβαλλοντικές 
Εφαρμογές και 
Επιπτώσεις της 

Νανοτεχνολογίας 

Επιλογής 6 

10. ENS_C09 
Έναρξη Διπλωματικής 

Ερευνητικής 
Εργασίας 

Υποχρεωτικό 18 

Σύνολο 30 ECTS

 
Δ΄ εξάμηνο 

α/α 
Κωδικός 

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος

Υποχρεωτικό/ 
Επιλογής

Π.Μ. 
ECTS

1. ENS_C09
Διπλωματική 

Ερευνητική Εργασία
Υποχρεωτικό 30

 

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο στους είκοσι (20) φοιτητές. Τα 
μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν 
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 
του ν.4485/2017. 

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 

Το Διδακτικό Προσωπικό του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται 
από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄). 

 Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. διαθέτουν 
την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα-
σκαλίας, αναγνωστήρια, σπουδαστήρια, εργαστήρια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ερευνητικά εργαστήρια 
κλ.π), καθώς και τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα 
για χρήση στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπροσθέτως, στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Μηχανουργείο, Εργα-
στήριο Ενόργανης Ανάλυσης και Εργαστήριο Ηλεκτρο-
νικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης, καθώς και ορ-
γανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, μέσω 
της οποίας διατίθεται σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά των συναφών επιστη-
μών, σε τράπεζες πληροφοριών, καθώς και σε μεγάλες 
ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες. 

 Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ ανέρχεται 
στο ποσό των 25.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δα-
πανών ως εξής: 

 
Αναλώσιμα υλικά/Υλικοτεχνική Υποδομή 5.000 € 
Μετακινήσεις διδασκόντων 3.000 € 
Γενικές δαπάνες (συντήρηση υπάρχουσας 
υλικοτεχνικής υποδομής, 
μικροεξοπλισμός εργαστηρίων κ.λπ.)

17.000 € 

Σύνολο 25.000 €
 

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυ-
φθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ιδίους πόρους (χορηγί-
ες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.). 

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. 

Πάτρα, 24 Απριλίου 2018 

 Η Πρύτανης

 ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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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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