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 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Αρ. Συνεδρίασης 12η/25-04-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-

ση 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 κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α'114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμε-
σες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία 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 σχετι-
κά 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α' 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. την υπουργική απόφαση με αριθμό 140660/Β7/
5-9-2014 (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-9-2014): «Αντικατάσταση 
της αριθμ. Β7/300 (ΦΕΚ 44 τ.Β΄/22-1-2002) υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερη υπουργική 
απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Εφαρ-
μοσμένη Στατιστική» - Αναμόρφωση του προγράμματος».

8. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου 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: Ω063469Β7Τ-
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Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
19-3-2018 του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 8η).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 17-4-2018).

12. Το αριθμ. 1349/28-4-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης 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, απο-
φασίζουμε:

την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της 
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» 
(MSc in Applied Statistics) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» 
(MSc in Applied Statistics) σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
«Εφαρμοσμένη Στατιστική», έχει ως αντικείμενο την εκ-
παίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα 
στη Στατιστική Μεθοδολογία και τις ειδικότερες Στα-
τιστικές Τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες 
περιοχές της εφαρμοσμένης έρευνας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. 
είναι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση νέων επιστημόνων 
στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Στατιστικής και 
των εφαρμογών της σε διάφορους επιστημονικούς κλά-
δους, με στόχο να συμβάλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά 
(i) στον σχεδιασμό, στη συλλογή και στη διερεύνηση 
δεδομένων με σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και (ϋ) στην 
προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και 
στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρωτοποριακών 
μεθόδων στο πεδίο της Στατιστικής. Οι απόφοιτοι του 
Π.Μ.Σ. θα μπορούν

• να στελεχώνουν εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, 
ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων οργα-
νισμών, τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου 
απαιτείται εξειδικευμένη στατιστική γνώση.

• να απασχολούνται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες, σε τμήματα 
Στατιστικής μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων, σε κέντρα 
προγραμματισμού και μελετών μεγάλων τραπεζικών ορ-
γανισμών, σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
και σε συναφείς φορείς και οργανισμούς.

• να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο 
να εξοικειώσουν στις στατιστικές έννοιες και μεθόδους, 
εργαζόμενους με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά 
αντικείμενα ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απασχο-
ληθούν στο μέλλον στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο 
που χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές.

• να συνεχίσουν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»(ΜCs in Applied 
Statistics)

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 
σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία. Η γλώσσα 
διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ, της συγγραφής 
εργασιών, της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας, 
της εξέτασης των μαθημάτων κ.λπ. είναι η Ελληνική. Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή 
η γλώσσα διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων καθώς 
και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας να είναι η 
Αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακο-
λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα 
υποχρεωτικά, επιλογής καθώς και να εκπονήσουν την 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε 
90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα από τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι δυνατή η διδασκαλία 
μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
ποσοστό το πολύ 35% του συνολικού αριθμού των προ-
σφερομένων μαθημάτων.
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Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες

1 Ανάλυση παλινδρόμησης και ανά-
λυση διακύμανσης 6

2 Ανάλυση δεδομένων με χρήση 
στατιστικών πακέτων 6

3 3 Μαθήματα Επιλογής Α' Εξαμήνου 
από τον κάτωθι πίνακα 3x6

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες

1 Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα 6

2 4 Μαθήματα Επιλογής Β' Εξαμήνου 
από τον κάτωθι πίνακα 4x6

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες

1 Διπλωματική Εργασία 18

2 2 Μαθήματα Επιλογής Γ΄ Εξαμήνου 
από τον κάτωθι πίνακα 2x6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90

ΠΙΚΑΚΑΣ Α. 
Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Α' Εξαμήνου

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων
2 Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων
3 Εισαγωγή στις Στατιστικές Μεθόδους
4 Ερευνητική Μεθοδολογία και Τεχνικές Δειγμα-

τοληψίας
5 Κλινικές Δοκιμές
6 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Δημογραφία
7 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
8 Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα Αγοράς
9 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

10 Στοχαστικά Μοντέλα
11 Χρηματοοικονομικές Αγορές

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 
Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Β' Εξαμήνου

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Ανάλυση Διακριτών Δεδομένων
2 Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων
3 Ανάλυση Επιβίωσης
4 Απαραμετρική Στατιστική
5 Βιοπληροφορική
6 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία
7 Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση
8 θεωρία Ακραίων Τιμών
9 Μέθοδοι Προσομοίωσης

10 Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία
11 Οπτικοποίηση Δεδομένων

12 Πειραματικοί Σχεδιασμοί
13 Πληθυσμιακά Μοντέλα και Στοχαστικές Δημο-

γραφικές Τεχνικές
14 Πρόβλεψη - Χρονοσειρές
15 Προγραμματισμός με Χρήση Στατιστικών Πα-

κέτων
16 Στατιστικές Μέθοδοι Εξόρυξης Δεδομένων
17 Υπολογιστικές Στατιστικές Τεχνικές

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. 
Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Γ΄ Εξαμήνου

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Βιοστατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στην 

Επιδημιολογία
2 Διοίκηση Κινδύνου
3 Επιχειρησιακή Έρευνα και Στρατηγικός Σχεδια-

σμός για Επιχειρήσεις
4 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
5 Προχωρημένες Τεχνικές Ανάλυσης Χρονοσειρών
6 Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας και Έλεγχοι Χρό-

νων Ζωής
7 Στατιστικές Μέθοδοι στην Οικονομετρία
8 Στατιστικές Μέθοδοι στη Γενετική
9 Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

10 Στατιστική στη Βιοτεχνολογία
11 Στοχαστικός Λογισμός
12 Πρακτική Άσκηση *

* Ο βαθμός του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» δεν 
λαμβάνεται υπόψη στον Μέσο Όρο Βαθμολογίας του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος ούτε και αποτελεί προϋ-
πόθεση για την απόκτηση του. Οι πιστωτικές μονάδες 
του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» δεν προσμετρώ-
νται στο σύνολο.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανα-
κατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί 
να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και περι-
λαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η τροποποίηση του 
προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μα-
θημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επι-
πλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής 
φοίτησης, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώ-
τατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» μπορούν να απα-
σχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή διδάσκοντες σύμφωνα 
με το π.δ. 407/1980 (Α΄112) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 
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του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου 
Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της 
ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της 
αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου 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 χρησιμοποιείται η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (ή μέρος της υπάρχουσας 
υλικοτεχνικής υποδομής) του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και του Τμήματος (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθή-
κη, εργαστήρια κ.λπ.).

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 
των 168.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-

γισμικού
5.430 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

4.520 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.820 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 

του Π.Μ.Σ.
900 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

900 €

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

67.850 €

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

9.050 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4485/2017

8.230 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

9.040 €

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνε-
δρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

9.860 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 117.600 €

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης.

50.400 €

ΣΥΝΟΛΟ 168.000 €

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται στο ποσό των 50.400 ευρώ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία 
ανέρχονται στο ποσό των 4.800,00 ευρώ, και ενδεχόμενα 
από άλλες πηγές (π.χ. δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα από διεθνείς ή 
ιδιωτικούς πόρους, όπως προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων 
διεθνών οργανισμών).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προηγούμενης απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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 Χ. ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 20183538 (2)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευ-

ρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διεθνείς και Ευ-

ρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, την Κα-

τάρτιση και την Έρευνα» - "Master of Science 

(MSc) International and European Policies on 

Education, Training and Research".

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Αρ. Συνεδρίασης 12n /25-04-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ορ-

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 κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».
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3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, 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 - Λοι-
πά 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 μετα-
πτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση 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 ανώ-
τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 20153158/5-6-2015 (ΦΕΚ 1179/Β/
19-6-2015) απόφαση Πρύτανη περί εγκρίσεως του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διεθνείς και Ευ-
ρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και 
Έρευνα -"Master in International and European Policies 
on Education, Training and Research"»

8. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου 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: Ω063469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί 
συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 19-3-2018)

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 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, απο-
φασίζουμε:

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 «Διεθνείς και Ευ-
ρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και 
την Έρευνα» Master of Science (MSc) International and 
European Policies on Education, Training and Research) 
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 
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, 
την Κατάρτιση και την Έρευνα» - «Master of Science 
(MSc) International and European Policies on Education, 
Training and Research» 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) «Δι-
εθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, την 
Κατάρτιση και την Έρευνα», έχει ως αντικείμενο:

1) Την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στις διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης 
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
έρευνας. Το εν λόγω Πρόγραμμα, συνδυάζει τις γνώσεις, 
τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτη-
ρίζουν την ανάπτυξη, συγκρότηση και εφαρμογή αυτών 
των πεδίων πολιτικής στο σύγχρονο διεθνές, ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο.

Εφοδιάζει τους/τις φοιτητές/τριες (νέοι επιστήμονες, 
μελετητές, εκπαιδευτικούς, στελέχη διοίκησης εκπαί-
δευσης και κάθε ενδιαφερόμενο/η νέο/α επιστήμονα) 
με όλα τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης των σχετι-
κών πεδίων που θα τους επιτρέψουν την προσωπική και 
επαγγελματική τους αναβάθμιση.

2) Την προαγωγή του διεπιστημονικού και πολυεπι-
στημονικού υποβάθρου που είναι απαραίτητο για τη 
μελέτη και την εξειδίκευση στην ανάλυση των δημόσι-
ων πολιτικών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
έρευνα στις σύγχρονες κοινωνίες. Το Πρόγραμμα είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
για την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-
δών σε όσους/ες ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα 
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σχετικά πεδία πολιτικής είτε προέρχονται από κλάδους 
των κοινωνικών επιστημών, της πολιτικής επιστήμης και 
της δημόσιας διοίκησης είτε από κλάδους των παιδαγω-
γικών σπουδών, των ανθρωπιστικών και των θετικών 
επιστημών.

3) Συμβάλει στην εκπαίδευση και εξειδίκευση εκπαι-
δευτικών, στελεχών διοίκησης και επιστημόνων υψηλού 
επιπέδου στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στις πο-
λιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας που συνι-
στούν κεντρικούς μοχλούς της ανάπτυξης, άρσης των 
ανισοτήτων και κοινωνικής ένταξης.

4) Την προαγωγή της εξειδίκευσης στη μελέτη των 
δυναμικών διεθνοποίησης και εξευρωπαϊσμού των 
δημόσιων πολιτικών στα πεδία της εκπαίδευσης όλων 
των επίπεδων (προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτερο-
βάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης), της έρευνας και 
της κατάρτισης για την υποστήριξη και ενίσχυσης των 
σχετικών πεδίων πολιτικής στην Ελλάδα και της προώ-
θησης με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό 
της ελληνικής παρουσίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς.

5) Την εξειδίκευση σε σύγχρονα ζητήματα που απα-
σχολούν τις πολιτικές της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και της έρευνας όπως το μείζον ζήτημα της μετανάστευ-
σης και της εκπαιδευτικής στήριξης των μεταναστών, το 
ζήτημα των ένοπλων συγκρούσεων και των προσφυγι-
κών ροών, το ζήτημα της ανεργίας και της στήριξης της 
απασχόλησης με ενέργειες στις πολιτικές εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και δια βίου μάθησης, το ζήτημα της προα-
γωγής της έρευνας και της καινοτομίας για την υποστήρι-
ξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, το μείζον 
ζήτημα της προαγωγής της έρευνας στην Ελλάδα και της 
στήριξης των νέων επιστημόνων στη χώρα.

6) Την εξειδίκευση στις πολιτικές για την ανώτατη εκ-
παίδευση και την έρευνα στο πλαίσιο των διεθνών και 
ευρωπαϊκών δεδομένων.

7) Την εξειδίκευση των φοιτητών/τριών τόσο στον τρό-
πο διαμόρφωσης και μεταφοράς των εν λόγω πολιτικών 
από το διεθνές και το ευρωπαϊκό επίπεδο στο εθνικό 
και το τοπικό επίπεδο όσο και στις σύγχρονες διεθνείς 
τάσεις των εν λόγω πολιτικών. Την παροχή όλων των 
απαραίτητων εννοιών και εργαλείων για τη μελέτη και 
την απασχόληση στα πεδία των πολιτικών του ΠΜΣ τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο που θα 
ενισχύσει το επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό της 
χώρας για την ανάπτυξη, την προαγωγή και την πλήρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τομείς 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας. Η 
εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις επιστημονικές 
προσεγγίσεις, τη μεθοδολογία έρευνας και τις επιμέρους 
μεθόδους μελέτης και τη ανάπτυξη της μεθοδολογικής 
επάρκειας και των ικανοτήτων των στελεχών ώστε να 
οριοθετηθούν και να αξιολογούν σύνθετα ζητήματα με 
διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο 
τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Η εξοικείωση με 
ζητήματα μεθοδολογίας και με σύγχρονες έρευνες στα 
επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων τους.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
1) Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εξειδί-

κευσης στις διεθνείς και Ευρωπαϊκές πολιτικές της εκπαί-

δευσης, της κατάρτισης και της έρευνας για μελετητές 
και στελέχη που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να 
ασχοληθούν στα πεδία των πολιτικών αυτών. Η παροχή 
εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς 
τη διεθνή κι ευρωπαϊκή διάστασή τους. Το εν λόγω πρό-
γραμμα, συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες 
και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο διεθνές 
κι ευρωπαϊκό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει 
τους μελετητές, τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη με 
τα απαραίτητα εργαλεία που θα επιτρέψουν την προσω-
πική κι επαγγελματική τους αναβάθμιση και την παροχή 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα εκπαιδευτικά και ερευ-
νητικά ιδρύματα καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα.

2) Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις επιστημο-
νικές προσεγγίσεις, τις μεθόδους έρευνας και τη μεθο-
δολογία ανάλυσης δημόσιων πολιτικών (public policy 
analysis) σχετικά με την ανάπτυξη, συγκρότηση και 
εφαρμογή πολιτικών και με τα διεπιστημονικά και πολυ-
επιστημονικά επιστημονικά πεδία των διεθνών σχέσεων 
και της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Η κατάρτιση στελεχών 
υψηλού επιπέδου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των εκπαι-
δευτικών και στελεχών της τυπικής και άτυπης εκπαίδευ-
σης, της δια βίου μάθησης, της κατάρτισης και της έρευ-
νας. Ο διεπιστημονικός σχεδιασμός του προγράμματος 
αποσκοπεί στην επιμόρφωση των φοιτητών τόσο όσον 
αφορά στον τρόπο διαμόρφωσης και μεταφοράς των 
εν λόγω πολιτικών από το διεθνές στο εθνικό και τοπικό 
επίπεδο όσο και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις για τις 
εν λόγω πολιτικές. Οι προσεγγίσεις αυτές εξετάζονται 
σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτών, στην πράξη, με 
στόχο την παροχή των απαραίτητων εννοιών κι εργα-
λείων με απώτερο στόχο την πλήρη αξιοποίηση προς 
όφελος της ανάπτυξης της χώρας και της εκπαίδευσης 
των πολιτών

3) Η ενίσχυση και ανάπτυξη των απαραίτητων δεξι-
οτήτων για την απόκτηση στέρεων βάσεων επιτυχούς 
συμμετοχής στα ανταγωνιστικά πεδία των πολιτικών 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας. Το εν 
λόγω πρόγραμμα είναι επίσης ιδανικό για τα στελέχη που 
σχεδιάζουν μια υψηλού επιπέδου επαγγελματική καριέ-
ρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τις πολυεθνικές επι-
χειρήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά 
όργανα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την έρευνα.

4) Η εξοικείωση με τις σύγχρονες εξελίξεις και τις τάσεις 
στη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα στα επιστημο-
νικά πεδία των ενδιαφερόντων των φοιτητών/τριών του 
ΠΜΣ. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να 
οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα 
με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπα-
κρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Η εξοικείωση 
με ζητήματα μεθοδολογίας και με σύγχρονες έρευνες 
στα επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων τους. Η ενί-
σχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στο σχεδιασμό 
και εφαρμογή πολιτικών καθώς και στο σχεδιασμό και 
υποβολή διεθνών κι ευρωπαϊκών προγραμμάτων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26785Τεύχος Β’ 2399/22.06.2018

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις Διεθνείς και τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Σπου-
δές στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Έρευνα - 
Master of Science (MSc) International and European 
Policies on Education, Training and Research.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων 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

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμη-
να και θερινή περίοδο για την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία 
και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περι-
λαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, εργαστήρια) 
καθώς και ερευνητική απασχόληση στο Εργαστήριο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπα-
νεπιστημιακής Συνεργασίας, στο Εργαστήριο Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκής Πολιτικής και/ή σε άλλα Εργαστήρια του 
Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η γλώσ-
σα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική και η αγγλική. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα (10) εξαμηνιαία 
μαθήματα με την εξής κατανομή: έξι (6) υποχρεωτικά 
μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής. Επίσης 
με την συγγραφή με την επιτυχή υποστήριξη της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται 
στις 75 πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΠΜΣ στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκ-
παίδευση, την Κατάρτιση και την Έρευνα» - " Master of 
Science (MSc) in International and European Policies 
on Education, Training and Research"

A/A Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/Ε Πιστωτικές 
Μονάδες

1. Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και 
Δημόσιες Πολιτικές

Υ 6

2. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την 
Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεο-
λαία και Αθλητισμό

Υ 8

3. Μεθοδολογία της Έρευνας Υ 6
4. Μάθημα Επιλογής Ε 5

5. Μάθημα Επιλογής Ε 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διεθνείς Οργανισμοί, Ανάπτυ-

ξη και Εκπαίδευση
Υ 6

2. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πο-
λιτικές για την Έρευνα και την 
Καινοτομία

Υ 8

3. Διεθνείς Θεσμοί και Παγκόσμια 
Διακυβέρνηση

Υ 6

4. Μάθημα Επιλογής Ε 5
5. Μάθημα Επιλογής Ε 5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Θερινή Περίοδος
Εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας

Υ 15

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 15

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών 
Μονάδων

75

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πολιτικές για την Πολυγλωσσία και την Διαπολιτισμική 
Επικοινωνία
Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Κατάρ-
τιση/Έρευνα
Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Μετανάστευση 
και Πολιτικές ένταξης
Διοίκηση, Στρατηγική και Ηγεσία στην Εκπαίδευση.
Ένοπλες Συγκρούσεις και Εκπαίδευση
Εκπαίδευση, Τέχνη, Πολιτισμός και Πολιτιστική Διπλω-
ματία
Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Ο Ευρω-
παϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι Περιφε-
ρειακές Συνεργασίες
Θεωρία και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων και Μεσολά-
βησης
Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Επιχειρηματικότητα
Ψηφιακή Μάθηση: Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου 
Μάθηση
Η διάσταση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαί-
σιο της Κοινωνικής Οικονομίας
Σύγκριση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συστημάτων.

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
η ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξα-
μήνων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του 
προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΠΜΣ και περι-
λαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώ-
τατο όριο σε πενήντα (50) 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 διδάσκο-
ντες 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 Τμη-
μάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξι-
ωμένοι 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 άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλί-
ας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) 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 συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, εκτι-
μάται ενδεικτικά στο ποσό 110.250 ευρώ και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογι-
σμικού

12.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (πέραν της 
παροχής δωρεάν φοίτησης στο 30% των 
εισερχομένων)

6.500

Δαπάνες αναλωσίμων 1.750
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

8.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού του Α.Ε.Ι.

29.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

13.500

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνερ-
γατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

7.500

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

15.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασι-
ών πεδίου)

15.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 110.250

Το 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 47.250 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 4.500.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προηγούμενης απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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 Χ. ΚΟΤΙΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023992206180008*
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