
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρημα-
τική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-
λής Πολιτικών Επιστημών.

3 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνο-
λογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, 
Technology and Business Management) του Τμή-
ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

4 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο της Διαιτησίας και Δι-
εθνές Δικονομικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Μη-
χανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4521 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχει-
ρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αρ. Συνεδρίασης 12η/24-04-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ιδίως το άρθρο 32,

2. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτή διαμορ-
φώνεται από τα αποσπάσματα πρακτικών των αποφά-
σεων της Συνέλευσης του (συνεδρίες 7η/16.02.2018 και 
8η/28.03.2018),

4. την 2592/19.04.2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

5. το 215/16-01-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,

6. την 102244/Ζ1/20.06.2018 έγκριση δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας από-
φασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, 

7. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματι-
κή Αναλυτική», τίτλο στα αγγλικά: «Master of Science 
(Μ.Sc.) in Business Analytics» από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, το οποίο οργανώνεται από το Τμήμα Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 1 
Γνωστικό Αντικείμενο 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business 
Analytics)» έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: (α) διοίκη-
ση επιχειρηματικής απόδοσης και καινοτομίας, (β) πο-
σοτικές μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων, (γ) ανάλυση και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

12 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2774

35631



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35632 Τεύχος Β’ 2774/12.07.2018

διαχείριση δεδομένων, και (δ) επιχειρησιακές εφαρμογές 
και εργαλεία analytics.

Άρθρο 2 
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επι-
χειρηματική Αναλυτική (Master of Science in Business 
Analytics).

Άρθρο 3 
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 4 
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
εννέα (9) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με 
πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο, έξι (6) υποχρεωτι-
κά μαθήματα με δύο και μισό (2,5) πιστωτικές μονάδες 
έκαστο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας εργασίας ή 
έρευνας πεδίου (Field Study Project) ή πρακτικής άσκη-
σης με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

2. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος 
είναι 90.

3. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 
μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο Π.Μ.

Πληροφοριακά Συστήματα και Διοίκηση 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Information 
Systems & Business Process Management)

5

Μεγάλης Κλίμακας Βελτιστοποίηση (Large 
Scale Optimization) 5

Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική 
Ευφυΐα (Data Management and Business 
Intelligence)

5

Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική I 
(Statistics for Business Analytics I) 5

Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise 
Information Systems) 5

Επιχειρηματική Αναλυτική - Πρακτική Ι 
(Business Analytics Practicum 1) 2,5

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(Innovation and Entrepreneurship) 2,5

Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο

Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομέ-
νων (Big Data Systems) 5

Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική II 
(Statistics for Business Analytics II) 5

Εξόρυξη Μεγάλων Δεδομένων (Mining Big 
Datasets) 5

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social 
Network Analysis) 2,5

Αναλυτική Περιεχομένου σε Μεγάλα Δεδο-
μένα (Big Data Content Analytics) 2,5

Επιχειρηματική Αναλυτική - Πρακτική II 
(Business Analytics Practicum II) 2,5

Ιδιωτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα (Data 
Privacy and Data Protection) 2,5

Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρηματικής Αναλυ-
τικής (Business Analytics Use Cases) 5

Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30

Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/ Πρακτική 
Άσκηση 30

Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 7η/16.02.2018 και 
8η/28.03.2018).

5. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής 
Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρό-
γραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 5 
Γλώσσα Διεξαγωγής 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτη-
σης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, στα οποία πε-
ριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής 
Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος 
Πλήρους Φοίτησης κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών. Τα 
εξάμηνα σπουδών νοούνται σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 33 του ν.4009/2011.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο 
όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ΄ 
έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τριάντα 
(30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ΄ έτος για το πρόγραμ-
μα μερικής φοίτησης.
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Άρθρο 8 
Τέλη Φοίτησης 

Τα τέλη φοίτησης για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης 
και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης ορίζονται σε επτά 
χιλιάδες διακόσια ευρώ (€ 7.200).

Άρθρο 9 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

  Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 59 (2)

Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-

λής Πολιτικών Επιστημών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(Συνεδρίαση την 1η/6/2018)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

2. Την από 9-3-2018 απόφαση του ίδιου σώματος, 
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-
λής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας (ΑΔΑ: 
ΨΩ1Μ469Β7Α-Ζ0Υ).

3. Την υπ΄ αριθ. 12/9-3-2018 απόφαση της Πρυτάνεως 
με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπι-
στημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (ΦΕΚ 
Β΄ 1414).

4. Το από 26-4-2018 απόσπασμα πρακτικών της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (συνεδρίαση 
25-4-2018) και

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις κατωτέρω 
τροποποιήσεις (Κεφ. 2 παρ.2.1(γ) και Κεφ. 3 παρ.3.1) και 
προσθήκες (Κεφ 3 παρ.3.8 και Κεφ. 5) του ως άνω ανα-
φερόμενου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών, ως ακολούθως:

2. Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

2.1
(γ) Ο υποψήφιος να γνωρίζει άριστα (επίπεδο C2) 

τουλάχιστον μια από τις βασικές γλώσσες που αναπτύσ-
σονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία (Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά) ενώ το επίπεδο των αγγλικών θα πρέπει να 
είναι πολύ καλό (επιπέδου C1). To επίπεδο γλωσσομά-
θειας θα πιστοποιείται με επίσημο τίτλο (Proficiency ή 
Advanced ή Toefl για τα Αγγλικά, Delf 5, 6 για τα Γαλλικά 
και Kleines για τα Γερμανικά ή με εξετάσεις από το Τμήμα 
Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου), ώστε ο 
υποψήφιος να μπορεί άνετα να συμβουλεύεται τη διεθνή 
βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα και την έρευνα του.

3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

3.1 Διάρκεια. Οι διδακτορικές σπουδές περιλαμβά-
νουν μια μακρά και επίπονη διαδικασία που αρχίζει με 
την εγγραφή του Υ.Δ. στο Τμήμα, κατά το ακαδημαϊκό 
έτος που ακολουθεί την αποδοχή της αίτησής του, την 
έγκριση του προσωρινού θέματος της διατριβής και τον 
ορισμό Επιβλέποντα Καθηγητή/Επιβλέπουσας Καθηγή-
τριας και Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση 
του Τμήματος και ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη 
και την καθομολόγηση του νέου διδάκτορα. Οι διδα-
κτορικές σπουδές διαρκούν τουλάχιστον τρία έτη και 
περιλαμβάνουν δύο στάδια: το πρώτο και το δεύτερο 
στάδιο εκπόνησης της διατριβής. Ολοκλήρωση των δι-
δακτορικών σπουδών με σύντμηση του προκαταρκτι-
κού και του κυρίως σταδίου σε λιγότερο από τρία έτη 
δεν επιτρέπεται. Η μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια ολο-
κλήρωσης της διδακτορικής διατριβής είναι τα πέντε/έξι 
έτη. Υ.Δ. που δεν έχουν κατορθώσει να ολοκληρώσουν 
τη διατριβή τους μέσα σε αυτό το διάστημα μπορούν 
να ζητήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, ετήσια παράταση. 
Το αίτημα, το οποίο υποβάλλεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος, το κρίνει η Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη 
τη σχετική εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να λάβει χώρα 
μέχρι δύο φορές. Μετά την πάροδο της επταετίας/οκτα-
ετίας ο Υ.Δ. αυτοδίκαια διαγράφεται από τα μητρώα του 
Τμήματος.

3.8 Οι Υπ. Διδάκτορες καλούνται, τουλάχιστον μια 
φορά τη διετία, να παρουσιάζουν την εξέλιξη της εργα-
σίας τους στο σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων - Μετα-
διδακτόρων, καθώς και να παρακολουθούν τις διαλέξεις 
του σεμιναρίου αυτού.

5. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τους Υπ. Διδάκτορες, που εκπονούν ήδη τη διατρι-

βή τους και έχουν συμπληρώσει επταετία/οκταετία στο 
Τμήμα, προβλέπεται διετής προθεσμία ολοκλήρωσης 
της διατριβής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35634 Τεύχος Β’ 2774/12.07.2018

    Αριθμ. απόφ. 143/56/29-3-2018 (3)

Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνο-

λογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, 

Technology and Business Management) του Τμή-

ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-

στημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
(Β΄327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2018/ (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 10/
13-03-2018).

11. Την με αριθ. 3/18/22-03-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

12. Το με αριθμ. πρωτ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ..

13. Το με αριθ. 216/16-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

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 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της 
Πολυτεχνικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
με τίτλο «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχει-
ρήσεων» (Master in Innovation, Technology and Business 
Management), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της 
Σχολής Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Καινοτομίας, 
Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, 
Technology and Business Management) σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και 
Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, Technology and 
Business Management) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Διοίκηση Λειτουργιών, Παραγωγής και Εφοδιαστική
β) Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός 

Προϊόντων
γ) Διαχείριση και Τεχνολογία Συστημάτων.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τεχνολογικό, Τεχνικό-Κα-
τασκευαστικό και Βιομηχανικό κλάδο.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική, ενώ η γλώσσα συγγραφής της διατριβής μπορεί 
να είναι και η Αγγλική.
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Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα 
(90).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε κύκλο του προ-
γράμματος ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι δυο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (122.500 €) και αναλύεται 
ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές Διδακτικού, Διοικητικού και Τε-
χνικού Προσωπικού 68.000

Δαπάνες Μετακινήσεων 12.000

Υποτροφίες 7.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης Εξο-
πλισμού και Λογισμικού 19.250

Αναλώσιμα 3.250

Γενικές Δαπάνες 13.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 122.500

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 3.500 ευρώ.

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 95/57/24-4-2018 (4)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο της Διαιτησίας και 

Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομι-

κής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
(Β΄327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2018/(A΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 250/28-02-2018).

11. Την με αριθ. 4/36/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

12. Το με αριθμ. πρωτ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ..



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35636 Τεύχος Β’ 2774/12.07.2018

13. Το με αριθ. 1498/21 -05-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Δίκαιο Διαιτησίας 
και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙ-
ΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών(Δ.Μ.Σ.) στο «Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δι-
κονομικό Δίκαιο» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Δίκαιο της Διαιτησίας
β) Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: το Δίκαιο 
της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική ή/και η Αγγλική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα 
(60).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2022 - 2023.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114) το 
70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 

Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται 
στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (72.500 €) για ένα πλήρη κύκλο φοίτησης και ανα-
λύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές διοικητικού προσωπικού 20.000

Δαπάνες μετακινήσεων 5.000

Υποτροφίες 10.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης Εξο-
πλισμού και Λογισμικού

2.000

Αναλώσιμα 500

Γενικές Δαπάνες 35.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 72.500

Οι αμοιβές του τακτικού διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορούν εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.000 ευρώ.

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 72/57/24-4-2018 (5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Μη-

χανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
(Β΄327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35637Τεύχος Β’ 2774/12.07.2018

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2018/ (Α΄38 ) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Την με αριθμ. 24499/Β7/26-03-2009 (Β΄ 646) υπουρ-
γική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λει-
τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Δ.Π.Θ. όπως αυτή τροποποιήθηκε.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 13/30-03-2018).

12. Την με αριθ. 4/26/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθμ. πρωτ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ..

14. Το με αριθ. Πρωτ. 919/04-003-2009 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Περι-
βάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

15. 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 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Πε-
ριβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστή-
μη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών

2. Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων
3. Τεχνολογία και διαχείριση υδατικών πόρων.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η «Περιβαλ-
λοντική Μηχανική, Τεχνολογία και Επιστήμη».

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική. Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά, 
εφόσον στα συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχουν αλλοδα-
ποί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα 
(90).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114), το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (65.500) 
ευρώ και αναλύεται ως εξής:
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Κατηγορίες Πραγματικών Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

24.500

Μετακινήσεις 12.050

Υποτροφίες 1.500

Δαπάνες προμηθειών, συντήρησης 
εξοπλισμού και λογισμικού

7.440

Αναλώσιμα 10.385

Γενικές δαπάνες 9.625

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 65.500

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.250 ευρώ.

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  

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