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Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου ναυτικών σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και περιφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2018.
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Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.
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Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της
έντεχνης μουσικής» “History, Theory, Composition
and Interpretation of Art Music”.
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Master of Science (MSc)
Energy: Strategy, Law and Economics - Ενέργεια:
Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την Φ.894/35/919755/Σ.1326/05-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών
Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του
ν.4483/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄116).
β. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).

Αρ. Φύλλου 2529

γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα,
γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Του ιδιώτη Χριστόφορου Ασλανίδη, η οποία συνίσταται σε ένα (1) πλαστικό πλωτό σκάφος, με εξωλέμβια
μηχανή και τρέιλερ ρυμούλκησης, αξίας 4.900 €.
β. Του ιδιώτη Σωτήριου Γκόγκου, η οποία συνίσταται
στο ποσό των 300 €.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

(2)
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την Φ.894/34/919753/Σ.1324/05.06-2018 απόφαση
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών – Σχολαζουσών
Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του
ν.4483/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄116).
β. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα,
γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Του ιδιώτη Μπαλάσκα Ευστράτιου, η οποία συνίσταται σε μία (1) ξιφολόγχη τύπου «LEBEL», αξίας 40 €.
β. Του ιδιώτη Γιαννακούρα Παντελή, η οποία συνίσταται σε ένα (1) αστικό λεωφορείο, αξίας 5.000 €.
γ. Του ιδιώτη Φιλιππίδη Φίλιππου, η οποία συνίσταται
σε ένα (1) αποχαρακτηρισμένο στρατιωτικό όχημα Μ725
ΕΣ: 229896, αξίας 319 €.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 2000.0/42728/2018
(3)
Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου ναυτικών σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και περιφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του π.δ. 253/ 1991 «Αποστολή τέκνων
ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου ναυτικών σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις, Κέντρου και Επαρχιών» (Α΄ 95), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4532/2018 (Α΄
63) και ισχύει.
β) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) του ν.4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
δ) του ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
ε) της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/ 2012 (Α΄ 41),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4075/2012
«θέματα κανονισμού Ασφάλισης... και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 89) και των άρθρων 47 και 44, παρ. 2 και 11 του
ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
στ) του π.δ. 193/ 2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και
Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α΄ 177).
ζ) του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) » (Α΄ 150).
η) του π.δ. 113/ 2010 (Α΄ 194) και του π.δ. 80/2016
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/ 2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114).
ι) του π.δ. 125/ 2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
ια) του π.δ/τος 13/ 2018 «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
ιβ) της περίπτωσης 6 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 1
της υπουργικής απόφασης αριθμ. 1000.0/35289/2015
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά
όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄ 2582), όπως αντικαταστάθηκε με την υπουργική
απόφαση αριθμ. 1000.0/104334/2016 (Β΄ 3987).
2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου της αριθμ. 5156/ 06/ 25-04-2018 Συνεδρίασης (Θέμα 3ο).
3. Την αριθμ. 4045-30/04/2018/ 30-04-2018 (ΑΔΑ:

Τεύχος Β’ 2529/02.07.2018

ΩΖΘ2469ΗΞΞ-ΟΓΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκριση δέσμευσης πίστωσης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).
4. Την αριθμ. 2814.4/37675/2018/αριθμ. σχεδίου
2814.5.1/08/2018/21-05-2018 έγγραφο - εισήγηση
Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη εκατόν
ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (188.000,00), στον ΚΑΕ
4612 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους
2018, αποφασίζουμε:
1. Ο αριθμός των τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο
Ναύτου, που αποστέλλονται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις
περιοχής Αττικής, καθώς και σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις
περιοχών της υπόλοιπης Ελλάδας, καθορίζεται σε διακόσια ογδόντα (280) για τη θερινή περίοδο έτους 2018,
των τέκνων με αναπηρία (ΑμεΑ) συμπεριλαμβανομένων,
2. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι τρεις (03) και το
ανώτατο όριο παραμονής των τέκνων στις κατασκηνώσεις καθορίζεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες, με δικαίωμα
συμμετοχής σε μία (01) μόνο κατασκηνωτική περίοδο.
3. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4, τα τέκνα που αποστέλλονται είναι ηλικίας επτά (07) έως και δεκατεσσάρων
(14) ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 01-01-2004 έως
31-12-2011.
4. Τα τέκνα με αναπηρία (ΑμεΑ) αποστέλλονται ανεξαρτήτως ηλικίας τους πλέον των περιόδων της παραγράφου 2 σε κατασκηνώσεις που διαθέτουν την ανάλογη
υποδομή και τη σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, με όριο παραμονής στις παραπάνω κατασκηνώσεις
τις δύο (02) εβδομάδες.
5. Η δαπάνη κατ' άτομο - ύψος ημερησίου τροφείου
για παιδιά ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου και παιδιά
ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου με ειδικές ανάγκες
είναι ίσο με αυτό που εκάστοτε καθορίζεται για τα τέκνα
ασφαλισμένων των οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αποστέλλονται αντιστοίχως σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις (άρθρο 10
παρ. 2 περ. Β΄ ν. 1276/1982, Α΄ 100).
6. Για την επιλογή των ιδιωτικών κατασκηνώσεων με
τις οποίες συνάπτει σύμβαση ο Οίκος Ναύτου να τηρηθεί
η κείμενη περί σύναψης συμβάσεων - προμηθειών του
Δημοσίου οικεία νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1208
(4)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 (θ) του

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2529/02.07.2018

ν. 4485/2017 « Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και 29 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
2.- Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3.- Την αριθμ. 176791/19.10.2017 υπουργική απόφαση
μετάταξης εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που δημοσιεύθηκε την
3-11-2017 στο ΦΕΚ 1091, τ.Γ΄.
4.-Την αριθμ. 803/28-11-2017 πρυτανική πράξη ένταξης της Ελένης Βλαχοπούλου σε συνιστώμενη οργανική
θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής.
5.-Την από 14-3-2018 γνώμη του Τομέα Χριστιανικής
Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως.
6.-Την από 19-3-2018 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.
7.-Το αριθμ. 767/22-3-2018 έγγραφο του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας.
8.-Την από 6-3-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ελένης Βλαχοπούλου
του Κωνσταντίνου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται
σε «Λειτουργικές Τέχνες».
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 736/30-5-2018
(5)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής» | “History, Theory,
Composition and Interpretation of Art Music”.
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 αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
3. Την 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»
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4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38)
5. 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
6. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. 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.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 26ης
Ιανουαρίου 2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 23-3-2018)
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία
της έντεχνης μουσικής» “History, Theory, Composition
and Interpretation of Art Music”, από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών 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 «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση
και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής» “History, Theory,
Composition and Interpretation of Art Music”, σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής | History, Theory, Composition and Interpretation
of Art Music, έχει ως αντικείμενο την Ιστορία, τη Θεωρία,
τη Σύνθεση και την Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής του
ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στον χώρο της Ιστορίας, Θεωρίας,
Σύνθεσης και Ερμηνείας της έντεχνης μουσικής και στις
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επιμέρους ειδικεύσεις που υλοποιεί. Ειδικότερα, το ΠΜΣ
στοχεύει:
i. στην επιστημονική έρευνα των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των
σπουδαστών, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των
γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών,
ii. στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου
για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και
iii. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά
πεδία του ΠΜΣ σε επιστημονικά/ερευνητικά ιδρύματα
υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
iv. στη μουσική-ερμηνευτική πραγμάτωση επιμέρους
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, που θα βασίζεται στην κατάκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνικών ικανοτήτων, καθώς
και στη μουσικολογική διερεύνηση των συγκεκριμένων
γνωστικών αντικειμένων, με τη συνεκδοχική ανάπτυξη
και των επιστημονικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, στα
γνωστικά πεδία που εμφαίνονται μέσα από το περιεχόμενο
του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ,
v. στην προπαρασκευή καλλιτεχνών υψηλού επιπέδου,
με παράλληλη επιστημονική κατάρτιση, για καλλιτεχνική πραγμάτωση της μουσικής τέχνης σε εγχώριο και
διεθνές περιβάλλον, καθώς και καλλιτεχνική, διδακτική
και άλλη απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης
της χώρας και
vi. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου καλλιτεχνικές, επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες
στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε καλλιτεχνικά ιδρύματα
υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία
της έντεχνης μουσικής (History, Theory, Composition
and Interpretation of Art Music), με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Ιστορία και Θεωρία της έντεχνης μουσικής | History
and Theory of Art Music.
2. Σύνθεση της έντεχνης μουσικής | Composition of
Art Music.
3. Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής | Interpretation of
Art Music.
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 παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και
καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
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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. «Ιστορία, Θεωρία,
Σύνθεση και Ερμηνεία της έντεχνης μουσικής» “History,
Theory, Composition and Interpretation of Art Music”
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 700 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί διαφορετικά η σε κάθε επίπεδο εύρυθμη
λειτουργία του Π.Μ.Σ. (που δεν χρηματοδοτείται από
άλλη πηγή) θα καθίστατο ανέφικτη. Εξάλλου, το ύψος
του τέλους των διδάκτρων σε αναλογία προς τις παροχές
προς τους φοιτητές χαρακτηρίζεται (με αντικειμενικότητα) ως καθαρά συμβολικό.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-28 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. 20183540
(6)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Master of Science
(MSc) Energy: Strategy, Law and Economics Ενέργεια: Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία»
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 12/25-04-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ορ-
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γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 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 /29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. 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.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005(Α’ 189) και ιδίως τα
άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθμ. 20172453/10-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1711/
18-05-2017) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο
«Energy: Strategy, Law and Economics - Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» και τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 3938 Β’ 8-11-2017).
8. Το υπ’αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017
έως 30-11-2021.
9.Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6),
αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93),
αριθμ. 20181709/19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ)
και αριθμ. 20182231/16-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β)
αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 19-3-2018)
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 17/4/2018).
12. Το αριθμ. 1205/31-03-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
13. Το με αριθμ. 92529/Ζ1/06-06-2018 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Master of Science
(MSc) Energy: Strategy, Law and Economics - Ενέργεια:
Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Master of
Science (MSc) Energy: Strategy, Law and Economics Ενέργεια: Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Energy: Strategy, Law and Economics -Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία», έχει ως αντικείμενο,
1. Την εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού
υποβάθρου σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υποθέσεων, στον τρόπο που ο τομέας της ενέργειας εντάσσεται
στις στρατηγικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, στις κρατικές
πολιτικές ενέργειας ενταγμένες σε διμερείς, πολυμερείς
και ευρωπαϊκές πολιτικές, στα νομικά και θεσμικά ζητήματα που τίθενται καθώς και στα ζητήματα δικτύων και
μεταφορών ενεργειακών πόρων και πηγών ενέργειας,
υπαρχόντων ή νέων.
2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Energy:
Strategy, Law and Economics -Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» προσεγγίζει τον τομέα της ενέργειας
με τρόπο διεπιστημονικό, βάσει του οποίου οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν ώστε να συνδέουν τα πολιτικοοικονομικά ζητήματα της ενέργειας με την θεσμική,
οικονομική και πολιτική διάσταση των ενεργειακών πο-
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λιτικών των Κρατών και της ΕΕ και να εμβαθύνουν στον
τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αυτές επηρεάζονται από
τα αλληλένδετα στρατηγικά και περιφερειακά ζητήματα.
3. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Energy: Strategy, Law and
Economics -Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία»
διαμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που γεννά η
κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση του ενεργειακού
επιχειρείν, όπου στρατηγική, πολιτική, δίκαιο, οικονομία
και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και
προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων
και ερευνητών που θα προωθήσουν και θα αναλάβουν
ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση του θεσμικού/ρυθμιστικού πλαισίου και της ελληνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Τέλος, το ΠΜΣ στοχεύει, μέσω της
στενής συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με
την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και τους διεθνείς θεσμούς που εμπλέκονται, στην αξιοποίηση και διάδοση
των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας στα πεδία
χάραξης των ενεργειακών πολιτικών, των συναρτημένων με αυτά διεθνών υποθέσεων και της στρατηγικής
και αποφάσεων τόσο σε πολιτικό και όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) Master of Science (MSc) Energy: Strategy, Law
and Economics - Ενέργεια: Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν.4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ είναι εντατικής διάρκειας ενός έτους, δηλαδή
δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος, για το πρόγραμμα
πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Tο πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδο για την εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία
και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση και ερευνητική απασχόληση. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η αγγλική. Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν
και να εξετασθούν επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα εκ
των οποίων έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής
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καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση
Δ.Μ.Σ. ανέρχεται στις εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές
μονάδες (Ε.C.T.S.).
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

1.

2.

3.
4.

A/A

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ/1st SEMESTER
International Policy – International Political
Economy of Energy
Διεθνής πολιτική – Διεθνής πολιτική οικονομία
της Ενέργειας
Energy Policies and Law in EU and Member
States
Ενεργειακές Πολιτικές και Δίκαιο στην ΕΕ και τα
Κράτη Μέλη
Energy Security and Economics
Οικονομικά της Ενέργειας και Ασφάλεια
Elective Course (see list below)
Μάθημα Επιλογής (βλ. κατάλογο κατωτέρω)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

7

8

8
7
30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ/2nd SEMESTER

Intergovernmental Agreements and Commercial
1. Energy Contracts
Διακρατικές και Eμπορικές Eνεργειακές Συμβάσεις
Geopolitics of Energy
2. Ενεργειακοί Πλουτοπαραγωγικοί Πόροι και Γεωπολιτικά - Γεωστρατηγικά Ζητήματα
Energy Networks in Southeast Europe,
Mediterranean and Caucasus: International Law
3. and International Relations
Ενεργειακά Δίκτυα στην ΝΑ Ευρώπη, Μεσόγειο
και Καύκασο: Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις
Elective Course (see list below)
4.
Μάθημα επιλογής (βλ. κατάλογο κατωτέρω)
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

7

8

8

7
30
15
75

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/LIST
ECTS
OF ELECTIVE COURSES
Competition in Εnergy Μarkets: Strategy and Institutions
1. Ανταγωνισμός στις Eνεργειακές Aγορές: Στρατηγικές και
Θεσμοί
Foreign Policy and Energy: The cases of Greece, Turkey
and Cyprus
2.
Εξωτερική Πολιτική και Ενέργεια: Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος

A/A
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A/A
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
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KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/LIST
ECTS
OF ELECTIVE COURSES
Special Issues in Energy Finance and Risk Management
Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης Eνεργειακών Eπενδύσεων και Διαχείρισης Kινδύνου
NATO and the EU: Energy Strategy and Policies
Ατλαντική Συμμαχία και ΕΕ: Ενεργειακές Στρατηγικές και
Ενεργειακές Πολιτικές
Special Issues in Energy, Environment and Climate
Change
Ειδικά Θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής
Special Issues in Greek Energy Policy
Ειδικά Θέματα Ελληνικής Ενεργειακής Πολιτικής
Special Issues in Energy Law
Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ενέργειας
Special Issues in Research and Exploitation of Hydrocarbons
Ειδικά Θέματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων
Special Issues in Regulation and Operation of Contemporary Energy Markets
Ειδικά Θέματα Ρύθμισης και Λειτουργίας των Σύγχρονων
Ενεργειακών Αγορών
Energy transportation with emphasis on shipping Ειδικά
Θέματα Ενέργειας, Ναυτιλίας και Θαλασσίων Μεταφορών

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’112) ή την παρ.
7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκα-
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λίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 147.000
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων
Ποσά σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού
14.000
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
15.000
φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
1.000
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
17.000
Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
2.000
εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.
30.000
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
20.000
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από
την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36
10.000
ν. 4485/2017)
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
15.000
Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 23.000
δαπάνες εργασιών πεδίου)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
147.000

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 63.000 ευρώ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από:
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά
προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών
οργανισμών και τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων
ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 20172018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις
διατάξεις της προηγούμενης απόφασης.
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.
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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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.

*02025290207180008*

