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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παιδιατρική
Λοιμωξιολογία»/“Pediatric Infectious Diseases”.

2

Επανίδρυση και λειτουργία εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού
έως και τα Ελληνιστικά Βασίλεια (MA in Greek and
Eastern Mediterranean Archaeology: From the
Bronze Age Palaces to the Hellenistic Kingdoms)».

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών
και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (Crisis and
Disaster Management and Public Health Nursing).

4

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές
Νομικές Σπουδές» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 782/29-6-2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία»/“Pediatric
Infectious Diseases”.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «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.

Αρ. Φύλλου 3645

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/τ.Β΄/12-12-2017) 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. 4547/18 (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. Την υπ’ αριθμ. 232/27-05-2016 (ΦΕΚ 1665/τ.Β’/
10-06-2016) Πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ με τίτλο «ΠΑΙΔΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ», όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 421/06-07-2017 (ΦΕΚ
2472/τ.Β’/19-07-2017) Πράξη Πρύτανη.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία», από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» περιλαμβάνει
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τις Παιδιατρικές λοιμώξεις.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, και οδηγεί στη
απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
«Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (ΜSc in Pediatric Infectious
Diseases).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις γενικές
αρχές της Παιδιατρικής.
Να προσεγγίζουν επιστημονικά τις λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας όσον αφορά την επιδημιολογία, την κλινική
εικόνα, την αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών.
Να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση πληθυσμού με έμφαση
στη παιδική και εφηβική ηλικία, τόσο των παιδιών και
των εφήβων όσο και των ενηλίκων καθώς και ειδικών
ομάδων πληθυσμού (ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς).
Να έχουν ουσιαστικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της Μικροβιολογίας των λοιμωδών νοημάτων (ιολογίας, βακτηριολογίας και μυκητολογίας).
Να έχουν γνώσεις Φαρμακοκινητικής και Φαρμακοδυναμικής των αντιμικροβιακών παραγόντων.
Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ανοσοανεπάρκειες (συγγενείς και επίκτητες) της παιδικής ηλικίας,
τη διαγνωστική προσέγγιση αυτών και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.
Να έχουν γνώσεις σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης των Νοσοκομειακών λοιμώξεων ,καθώς και ειδικές
γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των λοιμώξεων
στη ΜΕΘ/ΜΕΝ καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς.
Να έχουν γνώσεις σχετικά με την ορθολογική χρήση
των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο και την κοινότητα.
Να έχουν γνώσεις σχετικά με τα τροπικά νοσήματα,
την ταξιδιωτική ιατρική και τις λοιμώξεις σε μετανάστες
και πρόσφυγες.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με νέα και αναδυόμενα παθογόνα που απειλούν τη δημόσια υγεία καθώς και
τα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσής τους.
Να αποκτήσουν γνώσεις Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας.
Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας: ανα-
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σκόπηση και διερεύνηση βιβλιογραφίας, διαμόρφωση
ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και διεκδίκηση χρηματοδότησης. Επίσης, θα
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου.
Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια
στο γραπτό και προφορικό λόγο, να συγγράφουν και
να παρουσιάζουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και
περιεχόμενο.
Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν συνθετική ικανότητα στην επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων.
Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να
ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας
γνώσης.
Να μπορούν να στελεχώσουν:
> Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ, καθώς και άλλες μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας.
> Παιδιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, αλλά και του Πανεπιστημίου.
> Yπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, κ.α.)
• Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα στους
φοιτητές να μπορούν να συνεχίσουν:
> την εκπαίδευση τους ως εξειδικευόμενοι Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ή
> ως εξειδικευόμενοι στην Εντατική Νοσηλεία Παίδων
ή Νεογνών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (MSc
“Pediatric Infectious Diseases”)
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης σε
εργαστήριο, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών
εργασιών, παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία ορίζονται ετησίως από τη Συντονιστική Επιτροπή καθώς και
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση 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 Π.Μ.Σ. «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» 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,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
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- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο με συνολικό κόστος φοίτησης τις 4.000 ευρώ, καθώς και άλλες
πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής οι πόροι χρηματοδότησης για τις βασικές και απαραίτητες λειτουργικές
ανάγκες του προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο με συνολικό κόστος
φοίτησης τις 4.000 ευρώ. Το τέλος καλύπτει όχι μόνο τις
ανάγκες για το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό,
αλλά και την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη, την παροχή των υπηρεσιών εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, την κάλυψη των εξόδων προσκεκλημένων
ομιλητών και εκπαιδευτών από το εξωτερικό καθώς και
την κάλυψη των εξόδων για την υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών (αντιδραστήρια, αναλώσιμα, έξοδα
παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων),των εξόδων προβολής και διαφήμισης του ΠΜΣ.
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. 789/29-6-2018
(2)
Επανίδρυση και λειτουργία εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού
έως και τα Ελληνιστικά Βασίλεια (MA in Greek and
Eastern Mediterranean Archaeology: From the
Bronze Age Palaces to the Hellenistic Kingdoms)».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα
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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/τ.Β΄/12-12-2017) 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. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄1466),
7. 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.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
10. 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.
11. Την υπ’αριθμ. 213/20-05-2016 Πράξη Πρύτανη
ΕΚΠΑ ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β΄ 1814),
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (8η συνεδρίαση 22-3-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Tην επανίδρυση και λειτουργία εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της
Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια (ΜΑ
in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology: From
the First Palaces to the Hellenistic Kingdoms)», από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 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 «Αρχαιολογία της Ελλάδας και
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της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια (ΜΑ in
Greek and Eastern Mediterranean Archaeology: From the
First Palaces to the Hellenistic Kingdoms)», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου:
από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια έχει ως αντικείμενο την αρχαιολογία
της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση
στις σύνθετες κοινωνικές δομές, από τα προϊστορικά
ανακτορικά κράτη έως τα ελληνιστικά βασίλεια, από την
3η χιλιετία π.Χ. έως και το τέλος του 1ου αι. π.Χ.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση
και η εξειδίκευση μεταπτυχιακών φοιτητών, προερχόμενων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας,
της ιστορίας, των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και συγγενών κλάδων όπως η μουσειολογία
και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του
Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια» (ΜΑ in«Greek
and Eastern Mediterranean Archaeology: From the First
Palaces to the Hellenistic Kingdoms»)
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) 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 αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος χωρίς να προβλέπονται
φοιτητικές διακοπές [παρ. 2, αριθμ. 1, Υ.Α. Φ5/89656/
Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ Β΄1466)].
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα
της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
(ΜΑ in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology:
From the First Palaces to the Hellenistic Kingdoms)» θα
καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 3.500 ευρώ.
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Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί η
γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ θα είναι η αγγλική και το
συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κατά βάση σε
φοιτητές της αλλοδαπής χωρίς, σύμφωνα με τον νόμο,
να αποκλείονται φοιτητές της ημεδαπής. Σημειωτέον ότι
ήδη υφίστανται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος χωρίς τέλη.
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. 791/29-6-2018
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (Crisis
and Disaster Management and Public Health
Nursing).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «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/τ.Β’/12-12-2017) 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. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
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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 απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η/
26-02-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12Απριλίου 2018).
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών
και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (Crisis and Disaster
Management and Public Health Nursing), από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους των παρακάτω
Ειδικεύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες Φροντίδας Υγείας στην Κοινότητα Νοσηλευτών και
άλλων επαγγελματιών υγείας.
Σκοπός είναι η εισαγωγή και καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική Νοσηλευτική
έρευνα ώστε αυτοί να αποκτήσουν την ικανότητα να
κατανοούν να μετέχουν και να ερμηνεύουν ερευνητικά
προγράμματα και αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών
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Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (MSc
in (Crisis and Disaster Management and Public Health
Nursing) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Δημόσια Υγεία (Public Health)
2. Κοινοτική Νοσηλευτική (Commumity Nursing)
3. Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας (Crisis
Management in the Health Sector)
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, άσκηση σε υπηρεσίες ΠΦΥ,
καθώς και σε 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. «Διαχείριση Κρίσεων
και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας
Υγείας», θα καλύπτεται από:
- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα
οποία ανέρχονται περίπου 30.000 ευρώ ανά έτος καθώς και από τυχόν άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες,
ή κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Για τη συμμετοχή τους στο
Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ 2000 € (500 ευρώ ανά εξάμηνο).
Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των παγίων εξόδων όπως γραμματειακή υποστήριξη και κάλυψη αμοιβών μέρους των
διδασκόντων στο ΠΜΣ και εν γένει των λειτουργικών
αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 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.
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
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Αριθμ. 29305
(4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32
και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 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 μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (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.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 102/
27-2-2018).
6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.
7. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/17 (Α΄114)».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται (προκαλείται) δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του

Τεύχος Β’ 3645/27.08.2018

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο:
«Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία
Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδικευμένη καλλιέργεια
του γνωστικού αντικειμένου «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές», που περιλαμβάνει τα
επιμέρους μαθήματα: Ιστορία του Δικαίου, Φιλοσοφία
και Μεθοδολογία του Δικαίου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δίκαιο και Πληροφορική.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η
καλλιέργεια και ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο
γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές
Νομικές Σπουδές».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (α) πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο
του ΠΜΣ Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν
της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών,
οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών
σχέσεων και δημόσιας διοίκησης.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται
ως εξής:
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Α΄ εξάμηνο
Α/Α

Μαθήματα (Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα - 4 από τα κάτωθι)

ECTS

1

Ιστορία του Δικαίου Ι

7,5

2

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου Ι

7,5

3

Κοινωνιολογία του Δικαίου Ι

7,5

4

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι

7,5

5

Δίκαιο και Πληροφορική Ι

7,5
Σύνολο 30

Β΄ εξάμηνο
Α/Α

Μαθήματα (Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα - 4 από τα κάτωθι)

ECTS

1

Ιστορία του Δικαίου ΙΙ

7,5

2

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου ΙΙ

7,5

3

Κοινωνιολογία του Δικαίου ΙΙ

7,5

4

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

7,5

5

Δίκαιο και Πληροφορική ΙΙ

7,5
Σύνολο 30

Γ΄ εξάμηνο
1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σύνολο ECTS

30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κες
φοιτητές/τριες.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13.4.2018)
και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες από την ημεδαπή
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
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Πηγές Χρηματοδότησης

Ποσό (€)
2018

Ποσό (€)
2019

Ποσό (€)
2020

Ποσό (€)
2021

Ποσό (€)
2022

Σύνολο (€)
2018-2022

Τέλη Φοίτησης

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00

Συνολικό ποσό
χρηματοδότησης

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00

Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό (€)
2018

Ποσό (€)
2019

Ποσό (€)
2020

Ποσό (€)
2021

Ποσό (€)
2022

Σύνολο (€)
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού

570,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

7.450,00

Δαπάνες
χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

300,00

900,00

900,00

900,00

900,00

3.900,00

Δαπάνες αναλωσίμων

250,00

860,00

860,00

860,00

860,00

3.690,00

Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

200,00

810,00

810,00

810,00

810,00

3.440,00

Αμοιβές διοικητικής
και τεxνικής υποστήριξης

2.650,00

7.940,00

7.940,00

7.940,00

7.940,00

34.410,00

440,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.400,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
(30%)

1.890,00

5.670,00

5.670,00

5.670,00

5.670,00

24.570,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00

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

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 900 € και για ένα
κύκλο σπουδών [τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02036452708180008*

