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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διδακτική των
Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (“Didactics
of Mathematics and Information Communication
Technologies in Primary Education”).

2

Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. με τροποποίηση
στον τίτλο «MΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» «INTENSIVE CARE UNITS- CARDIOLOGY,
MEDICAL AND NURSING CARE».

3

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φιλοσοφία»
(«Philosophy»).

4

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας»/«Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis
and Defence and International Security Studies».

5

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και
Ανάλυση Κινδύνου»-«Mathematical Finance and
Risk Analysis».

Αρ. Φύλλου 4112

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 954/2-8-2018
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διδακτική των
Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (“Didactics
of Mathematics and Information Communication
Technologies in Primary Education”).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
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9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-3-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22/6/2018)
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 29-6-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διδακτική των
Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (“Didactics
of Mathematics and Information Communication
Technologies in Primary Education”), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το ΠΤΔΕ του EKΠΑ οργανώνει, ιδρύει και λειτουργεί
ΠΜΣ με τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις των ως άνω άρθρων του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» έχει ως σκοπό την κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής
έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης
στους τομείς της Διδακτικής των Μαθηματικών και των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:
α. «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Didactics of Mathematics in Primary
Education) και
β. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (“Information
and Communication Technologies (ICT) in Primary
Education”) με διακριτούς σκοπούς ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά την ειδίκευση «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»,
σκοπός της είναι να στηρίξει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην ανάπτυξη πρακτικών διδασκαλίας των Μαθηματικών βασισμένων σε σύγχρονες θεωρητικές θέσεις και
να προσφέρει ευκαιρίες για ενασχόλησή τους με κρίσιμα
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ερευνητικά θέματα που αφορούν και συμβάλλουν στη
μεταρρύθμιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», οι φοιτητές
θα είναι προετοιμασμένοι να προσφέρουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έργο που θα βασίζεται στις κεντρικές αξίες της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής ένταξης. Αυτές οι τρεις αξίες ενσωματώνονται
σε όλα τα μαθήματα της ειδίκευσης και τις πρακτικές
διδασκαλίας τους, ώστε οι φοιτητές να είναι έτοιμοι να
διδάσκουν Μαθηματικά με τρόπους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Ειδικότερα, το
ΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» είναι σχεδιασμένο στη βάση τεσσάρων εκπαιδευτικών αρχών, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη
θεωρία, στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και εστιάζουν στη διδακτική πράξη:
• Η σκέψη των μαθητών αποτελεί το σπουδαιότερο
πρωτογενές ‘υλικό’ για τον δάσκαλο
Μέσα από το συγκεκριμένο ΠΜΣ, οι φοιτητές θα μάθουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιδέες και στους
τρόπους που οι μαθητές του δημοτικού σχολείου κατανοούν τις διάφορες μαθηματικές έννοιες. Το μάθημα
των Μαθηματικών θα πρέπει να ξεκινά από τις αρχικές
σκέψεις των μαθητών και να οργανώνει προοδευτικά την
εξέλιξή τους σε βαθύτερες και πιο εκλεπτυσμένες κατανοήσεις του αντικειμένου. Η διεκπεραίωση κατάλληλων
εργασιών, πρακτικών ασκήσεων και διδασκαλιών σε τάξεις δημοτικών σχολείων θα βοηθήσει τους φοιτητές
στην ανάπτυξη και τελειοποίηση της ικανότητάς τους να
εκμαιεύουν, ερμηνεύουν και αξιοποιούν τα επιχειρήματα
των μαθητών με σκοπό να εξασφαλίζουν την αναβάθμιση της μάθησής τους.
• Οι μαθηματικές γνώσεις των δασκάλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην ανάπτυξη παιδαγωγικών
γνώσεων ειδικών για τα μαθηματικά
Τα μαθηματικά χαρακτηρίζονται από διακριτά πρότυπα παραγωγής της γνώσης, ειδικές μορφές λόγου και
πρακτικές. Τα μαθήματα του ΠΜΣ που αφορούν ειδικά
στα Μαθηματικά και τις ιστορικές τους ρίζες καθώς και
όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θα ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διακρίνουν αυτά τα στοιχεία της μαθηματικής
επιστήμης και να αναπτύξουν μία ξεκάθαρη εικόνα της
διδασκαλίας και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες
για να στηρίζεται αποτελεσματικά η μάθηση των μαθητών.
• Η ετερογένεια των μαθητών είναι πλεονέκτημα και
όχι εμπόδιο
Καθώς οι φοιτητές μαθαίνουν να οικοδομούν τη διδασκαλία τους δίνοντας προτεραιότητα στη σκέψη και
τις μαθηματικές γνώσεις των μαθητών τους, θα πρέπει
να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις ακαδημαϊκές, πολιτισμικές και γλωσσικές εμπειρίες των μαθητών και να
είναι ικανοί να προωθούν τόσο την ατομική όσο και τη
συλλογική μάθηση. Το ΠΜΣ της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με
τη διαπίστωση διαφορών στη μαθηματική σκέψη των
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μαθητών, τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που μπορούν
να απευθύνονται σε μαθητές διαφορετικών επιπέδων
μαθηματικής εξέλιξης, καθώς και στην οικοδόμηση της
μαθηματικής γνώσης με αφετηρία τις διαφορές των
μαθητών.
• Η διδασκαλία αποτελεί προοδευτική διαδικασία μάθησης και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από την πράξη
Η μάθηση μιας διδασκαλίας που θέτει στο επίκεντρό
της τη σκέψη των μαθητών συμβαίνει μέσα από την
αλληλεπίδραση του δασκάλου με τους μαθητές, τους
συναδέλφους και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει την πρόθεση
να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να διδάσκουν
αλλά και να στοχάζονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να
συνδέουν τις πρακτικές εμπειρίες τους με κατάλληλες
θεωρητικές βάσεις αλλά και αξιόπιστες έρευνες.
Η ειδίκευση «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», απευθύνεται σε πτυχιούχους
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε
δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε στελέχη της Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν
επιστημονική εξειδίκευση στη στήριξη δασκάλων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία
των Μαθηματικών.
Όσον αφορά την ειδίκευση «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», σκοπός της είναι η παροχή υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο
παιδαγωγικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση
εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών και εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων με τη χρήση των ΤΠΕ.
Ειδικότερα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση της ειδίκευσης «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» οι φοιτητές θα
είναι ικανοί:
• να κατανοούν τους παράγοντες που σχετίζονται με
την εισαγωγή, την εφαρμογή και την ενσωμάτωση των
ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
• να κατανοούν την παιδαγωγική αξία των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των ΤΠΕ και τους τρόπους ένταξης
αυτών στη διδακτική πράξη και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
• να σχεδιάζουν δημιουργικά, να αναπτύσσουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές, εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό και λογισμικό που να συνάδει
με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τόσο για τυπικά όσο
και για άτυπα περιβάλλοντα μάθησης,
• να μπορούν να σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη δημιουργία «κοινοτήτων μάθησης» και
συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, και
• να υποστηρίζουν την εισαγωγή και ενσωμάτωση εκπαιδευτικών καινοτομιών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η ειδίκευση «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε στελέχη εκπαίδευσης,
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σε στελέχη οργανισμών και φορέων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων και γενικά σε
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στον σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με τη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της τυπικής
και άτυπης μάθησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:
α. «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» και
β. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές
φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην
εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των
2.400 € συνολικά (600 €/εξάμηνο φοίτησης) τα οποία
καταβάλλονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου
σπουδών.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
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Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 955/2-8-2018
(2)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. με τροποποίηση
στον τίτλο «MΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» «INTENSIVE CARE UNITS- CARDIOLOGY,
MEDICAL AND NURSING CARE».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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10. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του ν. 4521/
2018 « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
11. Την υπ΄ αρ. 73 (ΦΕΚ 1414/Β΄/8.7.2015) Πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της υπουργικής
υπ΄αρ.13843/Α7/18.2.2005 (ΦΕΚ 222 Β΄) Αναμόρφωση
του Προγράμματος
12. Το απόσπασμα .πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, συνεδρίαση 27 Απριλίου 2018.
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, συνεδρίαση 4/14-5-2018.
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων.
15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ, συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου
2018.
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018.
17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
συνεδρίαση 4/11 Ιουνίου 2018.
18. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνεδρίαση
11η 12 Ιουνίου 2018.
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «MΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» «INTENSIVE CARE UNITSCARDIOLOGY, MEDICAL AND NURSING CARE», από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. θα οργανώσουν και
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «MΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
«INTENSIVE CARE UNITS- CARDIOLOGY, MEDICAL AND
NURSING CARE», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική
Φροντίδα» αποτελεί η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στην Καρδιολογία και στις Μονάδες Εντατικής
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Θεραπείας γενικότερα, προάγοντας τη γνώση και την
έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και
εργαστηριακή άσκηση στη θεωρητική και στην πρακτική
προσέγγιση του θέματος.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο
πεδίο της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήμης.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών
στις αρχές των νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών
και φροντίδας ασθενών και επί πλέον στο να μπορούν
οι απόφοιτοι:
• Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
• Να στελεχώσουν Καρδιολογικές Μονάδες και Καρδιολογικά Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
• Να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα
• Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους
χώρους εργασίας
• Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα
τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη
μείωση του κόστους νοσηλείας
• Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «MΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
«INTENSIVE CARE UNITS- CARDIOLOGY, MEDICAL AND
NURSING CARE».
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και
κατά περίπτωση στην αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «MΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» θα καλύπτεται από:
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- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται στα 1.000,00 €/εξάμηνο
Δεδομένου ότι το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητικά
μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση, η επιβολή τέλους
φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την απόκτηση αντιδραστηρίων, αναλωσίμων υλικών καθώς και
εξειδικευμένων εγχειριδίων, τα οποία διατίθενται στους
φοιτητές τόσο για τη θεωρητική τους κατάρτιση όσο και
για την πρακτική τους άσκηση και την εκπόνηση της
διπλωματικής τους εργασίας.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 957/2-8-2018
(3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φιλοσοφία» («Philosophy»).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
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5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το ΦΕΚ ίδρυσης (ΦΕΚ 650/τ.Β΄/17.5.1999) και
τροποποίησης του ΠΜΣ «Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 906/τ.Β΄/
19.5.2015).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του
ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 21/3/2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018)
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 6-6-2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»,
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στη Φιλοσοφία προσδιορίζεται από το
γνωστικό περιεχόμενο των κατευθύνσεών του και καλύπτεται υπό τη γενική θεματική «Φιλοσοφία».
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό την εκπαίδευση, την προαγωγή
της γνώσης και την έρευνα σε ειδικές θεματικές ενότητες
ή επί μέρους κλάδους της φιλοσοφίας.
1. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
αντικείμενο «Φιλοσοφία».
2. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση, στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε ειδικές θεματικές
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ενότητες ή επί μέρους κλάδους της φιλοσοφίας. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προσδιορίζεται από το γνωστικό περιεχόμενο των κατευθύνσεών του και καλύπτεται υπό τη
γενική θεματική «Φιλοσοφία».
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα
πρέπει:
• Να έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις στη Φιλοσοφία,
αναλόγως την κατεύθυνση την οποία έχουν ολοκληρώσει, τις οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να αξιοποιήσουν και να εμβαθύνουν.
• Να έχουν εξοικειωθεί με την έρευνα θεμάτων συναφών προς την Φιλοσοφία (Ηθική Φιλοσοφία, Ιστορία της
Φιλοσοφίας, Συστηματική Φιλοσοφία). Ενώ απώτερος
στόχος είναι η προώθηση προσεγγίσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την έρευνα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (Philosophy) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. «Ηθική φιλοσοφία» - “Moral Philosophy”
2. «Ιστορίας της φιλοσοφίας» - “History of Philosophy”
3. «Πολιτική φιλοσοφία» - “Political Philosophy”
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην
αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» θα
καλύπτεται από:
α) δίδακτρα φοιτητών ύψους 500 ευρώ ανά εξάμηνο,
ανά φοιτητή,
β) χορηγίες, δωρεές,
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή
φυσικών προσώπων,
στ) έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Εκτιμώντας ότι τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μόνον υποθετικά μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω
πηγές χρηματοδότησης, καλύπτονται στο σύνολο τους
από τέλη φοίτησης. Από το 2015 που εισήχθησαν τα
τέλη φοίτησης, αποτελούν μέχρι σήμερα τη μοναδική
και σταθερή πηγή χρηματοδότησης.
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Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Φιλοσοφία», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης τα
οποία ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ
ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί:
1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την
Πολιτεία.
2. Καλύπτουν τις αμοιβές διδακτικού προσωπικού: Μελών ΔΕΠ του οικείου τμήματος (σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις), επισκεπτών καθηγητών από Τμήματα άλλων
Ελληνικών ΑΕΙ ή Τμημάτων του εξωτερικού, λοιπών διδασκόντων/νέων επιστημόνων.
3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, του οποίου η παρουσία λειτουργεί ανταποδοτικά προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι αμοιβές της
συγκεκριμένης ομάδας συνεργατών αιτιολογούνται και
επιμερίζονται ως ακολούθως:
α) Υποστήριξη ερευνητικών και Επιστημονικών Δράσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΠΜΣ
(συλλογή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων, υποστήριξη έκδοσης επιστημονικών έργων, οργάνωση και
υποστήριξη συνεδριακών, σεμιναριακών και επιμορφωτικών δράσεων).
β) Εκπαιδευτική, διοικητική, γραμματειακή διαχείριση, σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων,
προώθηση δράσεων δημοσιότητας.
γ) Παροχή γενικής υποστήριξης και συνεργασίας με
άλλα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, το διδακτικό
προσωπικό, τους επισκέπτες καθηγητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
δ) Προώθηση δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης
ποιότητας στην εκπαίδευση και διοίκηση.
ε) Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο
επιστημονικών/ερευνητικών δράσεων του εργαστηρίου
εφαρμοσμένης φιλοσοφίας.
4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Δαπάνες για υποτροφίες (στο πλαίσιο των εκάστοτε
οικονομικών δυνατοτήτων του ΠΜΣ).
6. Αγορά αναλωσίμων, απαραίτητων για την λειτουργία του ΠΜΣ.
7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού.
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση ΠΜΣ, μέσω συγκεκριμένων δράσεων προώθησής του (ενδεικτικά:
ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού
περιεχομένου, σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπων αφισών, συμμετοχή του ΠΜΣ σε ευρύτερες εκπαιδευτικές
δράσεις προώθησής του).
10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια
ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων – απαραίτητων για
τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμάτων σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από
διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες στο
πλαίσιο των σπουδών τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
Επωφελούμενοι από τις προαναφερθείσες δράσεις είναι πρωτίστως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες, αλλά
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και οι απόφοιτοι, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον Β’
Κύκλο Σπουδών.
11. Εκδόσεις πρακτικών ημερίδων/ διημερίδων/ συνεδρίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 958/2-8-2018
(4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς
Ασφάλειας»/«Geopolitical Analysis, Geostrategic
Synthesis and Defence and International Security
Studies».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ.3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αι άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).
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6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το ΦΕΚ 794/6-5-2015 τ. Β΄ ίδρυσης του ΠΜΣ.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 14/5/2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 6-6-2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική
Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας»/«Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and
Defence and International Security Studies», από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυση,
Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη
Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και
Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας έχει ως αντικείμενο τη Γεωπολιτική Ανάλυση, τη Γεωστρατηγική
Σύνθεση και τις Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών
φοιτητών σε θέματα που προάγουν την ανάπτυξη της
έρευνας στις ως άνω επιστημονικές περιοχές, μέσω εξοικείωσής τους με τις σύγχρονες θεωρίες και την ανάπτυξη
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δεξιοτήτων στις προηγμένες τέχνες, τις σχετικές με τη θεωρία και την πράξη στα οικεία πεδία, καθώς και μέσω της
εμπράκτου μυήσεώς τους στην επιστημονική έρευνα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική
Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and
Defence and International Security Studies).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων,
ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Επίσης, η παρακολούθηση
του συνόλου των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων κ.ο.κ.) του ΠΜΣ είναι
υποχρεωτική.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και αγγλική
γλώσσα. Ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης
η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική
και η ρωσική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και
Διεθνούς Ασφάλειας» θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, και κάθε είδους χορηγίες φορέων
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών,
τα οποία ανέρχονται σε χίλια επτακόσια (1.700 €) ευρώ
ανά φοιτητή ανά εξάμηνο σπουδών.
Η επιβολή τελών φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την:
- χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές,
- πληρωμή των προσκεκλημένων καθηγητών και ομιλητών,
- κάλυψη των δαπανών για τη διοργάνωση ερευνητικών δραστηριοτήτων,
- τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του,
- κάλυψη των δαπανών πρόσληψης διοικητικού και
λοιπού προσωπικού,
- κάλυψη των διαφόρων εξόδων λειτουργίας του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4112/20.09.2018

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 959/2-8-2018
(5)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου»-«Mathematical
Finance and Risk Analysis».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ.3α του άρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
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9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση
25-4-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 14-5-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και
Ανάλυση Κινδύνου»-«Mathematical Finance and Risk
Analysis», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματική Χρηματοοικονομική
και Ανάλυση Κινδύνου»-«Mathematical Finance and Risk
Analysis» υποστηρίζεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εφαρμοσμένη οικονομική σε θέματα του ευρύτερου τομέα της
Χρηματοοικονομικής, Μαθηματικών και Στατιστικής.
Ειδικότερα στην εκπαίδευση επιστημόνων σε ειδικές
μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές,
που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την
ανάλυση κινδύνου, καθώς και την εμβάθυνση σε εκείνες
τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την
κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Σκοπός
του προγράμματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών
για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/
και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα
στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να
συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε
διδακτορικό επίπεδο. Συγχρόνως, επιδιώκεται η διεθνής
προβολή του Τμήματος, καθώς και η διασύνδεσή του με
την ελληνική, αλλά και με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό,
περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών
για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή
δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών και γενικότερα
στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να
συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας. Επίσης, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε
διδακτορικό επίπεδο.
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Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στη «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου»-«Mathematical Finance and Risk Analysis»,
μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος απονέμεται
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 3
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων
οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 30.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για
την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. Το
επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά
κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική
διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα
μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο
του ΠΜΣ, καθώς και η σχετική ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Συγκεκριμένα:
1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη).
2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί
να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά
εξάμηνα (τέσσερα έτη).
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και
διεξάγεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, ή σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 4
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» θα καλύπτεται
από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία, καθώς οι άλλες πηγές χρηματοδότησης ή οι εν
γένει πόροι για την λειτουργία του, δεν είναι επαρκείς για
να είναι σε θέση το ΠΜΣ να εκπληρώσει τον σκοπό του.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02041122009180012*

