
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αποκατά-
σταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του 
πόνου Σπονδυλικής προέλευσης/Treatment and 
rehabilitation of Spinal Cord lesions. Spinal Pain 
Management».

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διαχείριση της Σχο-
λικής Μονάδας και Διά Βίου Μάθηση» («School 
Management and Lifelong Learning»).

3 Επανίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αστικό Δίκαιο» 
(Civil Law).

4 Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο» (Public Law).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. αποφ.   888/17-7-2018 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Δι-

αχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης/

Treatment and rehabilitation of Spinal Cord 

lesions. Spinal Pain Management».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

τουργία 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/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. 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.

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

6. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. 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».

8. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/ 
2018 (ΦΕΚ Α’102).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 03 Απριλίου 2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου 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, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτ-
λο «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχεί-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης/Treatment 
and rehabilitation of Spinal Cord lesions. Spinal Pain 
Management», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Αποκατά-
σταση ασθενών με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση 
του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης / Treatment and 
rehabilitation following Spinal Cord lesions. Spinal Pain 
Management», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει 
ως αντικείμενο:

Α. Την μελέτη της Σπονδυλικής Στήλης και τη θεραπευ-
τική προσέγγιση και αποκατάσταση των Βλαβών του Νω-
τιαίου Μυελού, τόσο τραυματικών όσο και εκφυλιστικών

Β. Την ανάλυση των τεχνικών και των μέσων διαχείρι-
σης του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Α. Να παρουσιασθούν στοιχεία ανατομίας, φυσιολογί-

ας και εμβιομηχανικής της Σ.Σ. και να αναλυθούν μηχα-
νισμοί τραυματικών και εκφυλιστικών βλαβών του N.M.

Β. Να παρουσιασθούν κλινικές και εργαστηριακές τε-
χνικές διάγνωσης των βλαβών N.M. και Να αναλυθούν 
τεχνικές θεραπείας-υποστήριξης και αποκατάστασης 
των ασθενών με βλάβη του N.M.

Γ. Να αναλυθεί η προέλευση και οι μηχανισμοί έκλυσης 
του πόνου σπονδυλικής προέλευσης και θα παρουσια-
σθούν σύγχρονα μέσα και τεχνικές αντιμετώπισης του.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αποκατάσταση ασθενών με Βλάβη Νωτι-
αίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέ-
λευσης.» (MSc in Treatment and rehabilitation following 
Spinal Cord lesions. Spinal Pain Management).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 πι-
στωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 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. «Αποκατάσταση 
ασθενών με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του 
πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» θα καλύπτεται από:

- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 
οποία ανέρχονται σε 3.000 ευρώ συνολικά ανά ΜΦ,

- 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,
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία λόγω της αβεβαιότητας έγκαιρης εξασφάλισης 
επιχορηγήσεων και δωρεών, και της αδυναμίας άντλη-
σης επαρκών πόρων από τον ΕΛΚΕ, τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
ή τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ. Παράλληλα, το ΠΜΣ 
«Αποκατάσταση ασθενών με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού. 
Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» απαιτεί 
μεγάλο φόρτο εργασίας από τους διδάσκοντες, αφού 
πέρα από τις ώρες διδασκαλίας θα προετοιμάζουν και 
θα επιβλέπουν πρακτικές ασκήσεις, βιβλιογραφικές ανα-
σκοπήσεις και ερευνητικές εργασίες. Επιπλέον, το ΠΜΣ 
περιλαμβάνει εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις με 
κόστος εξοπλισμού και αναλώσιμων, και φιλοδοξεί να 
προσφέρει στους ΜΦ υψηλού επιπέδου συγγράμματα, 
εργαστήρια, και αξιολογητικά εργαλεία για κλινικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς, για τα οποία θα κληθεί να κα-
ταβάλει το κόστος. Εξάλλου, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ως 
κάτοχοι ενός διπλώματος ειδίκευσης σε γνωστικό αντι-
κείμενο που λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας, με 
πρακτική κατεύθυνση και άμεση σύνδεση με την αγορά 
εργασίας, προβλέπεται να ωφεληθούν πολλαπλάσια των 
τελών φοίτησης μέσω της εκπαίδευσής τους.

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 απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ.     893/17-7-2018 (2)

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διαχείριση 

της Σχολικής Μονάδας και Διά Βίου Μάθηση» 

("School Management and Lifelong Learning").

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία 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/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/ 
2018 (ΦΕΚ Α’102).

6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, 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 ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-3-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση30-4-2018.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 12-6-2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με τίτλο «Διαχείριση της Σχολικής Μο-
νάδας και Διά Βίου Μάθηση» ("School Management and 
Lifelong Learning"), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ οργανώνει, ιδρύει και λειτουργεί 
ΠΜΣ με τίτλο «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και 
Διά Βίου Μάθηση» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις των ως άνω άρθρων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Διά 
Βίου Μάθηση» έχει ως σκοπό την κατάρτιση εξειδι-
κευμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, εκ-
παιδευτικών και στελεχών της τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στην 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Σχολικών Μονάδων, της Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:
α. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: 

Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές» ("School 
Management and Development: Educational and 
Administrative Practices") και 

β. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση» ("Adult Education. Continuing 
Education and Lifelong Learning") με διακριτούς σκοπούς 
ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την ειδίκευση «Διαχείρι-
ση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές 
και Διοικητικές Πρακτικές», σκοπός της είναι η παραγω-
γή και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο 
της διαχείρισης και ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, 
καθώς και η προαγωγή της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολεί-
ου, είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως διοικητικά στελέχη της 
δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανά-
πτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικη-
τικές Πρακτικές», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και στρατηγικές της 
σχολικής διοίκησης και να παρακολουθούν τις επιστη-
μονικές εξελίξεις.
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• Επικαιροποιούν θεμελιώδεις έννοιες της σχολικής 
καινοτομίας και ηγεσίας και του κριτικού επαγγελματι-
κού αναστοχασμού.

• Κατανοούν και αναλύουν τις αλλαγές του εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν το παιδαγωγικό 
και διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας.

• Διεκδικούν και διαδραματίζουν ρόλο στην κατάρτιση 
των σχολικών προγραμμάτων.

• Εντοπίζουν δυνατότητες και ευκαιρίες στο πλαίσιο 
ανάπτυξης της σχολικής μονάδας.

• Διαχειρίζονται με επιτυχία τη σχολική καθημερινότητα.
• Αξιοποιούν τις δεξιότητες του προγραμματισμού, 

σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης του χρόνου 
στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

• Αξιολογούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 
και να εφαρμόζουν σχέδια διαρκούς βελτίωσής του.

• Αντιμετωπίζουν τη σχολική μονάδα ως κοινότητα 
διαρκούς μάθησης και ανάπτυξης των επαγγελματικών 
δυνατοτήτων.

Όσον αφορά την ειδίκευση «Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σκο-
πός της είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση πάνω στις θεωρητικές προσεγγίσεις της Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων και τις πρακτικές εφαρμογές της, 
καθώς και η κατάρτιση εξειδικευμένων Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων που θα μπορούν να στελεχώνουν αποτελεσμα-
τικά τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της ειδίκευσης «Εκ-
παίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» είναι:

- η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του θε-
σμικού πλαισίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες,

- η σκιαγράφηση του ευρωπαϊκού χάρτη επαγγελματι-
κών προσόντων και η πιστοποίηση της επαγγελματικής 
κατάρτισης,

- η ανάδειξη του προφίλ και των προσόντων ενός Εκ-
παιδευτή Εκπαιδευτών στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση,

- η σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης με την αγορά εργασίας,

- η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την επικοινωνία 
και τη διαχείριση προβλημάτων στην ομάδα μάθησης,

- η αναμόρφωση και βελτίωση των μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων και πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης,

- η προσφορά τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης,

- η πρόκληση προβληματισμού και διαλόγου για την 
αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων σχετικά 
με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

- η περιγραφή βιωματικών δραστηριοτήτων, οι οποί-
ες προωθούν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και 
των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και 

- ο σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας που θα αποβλέπει 
στον αναστοχασμό και στην επανατροφοδότηση.

Η ειδίκευση «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» απευθύνεται σε 
όσους απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν 
ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων, σε στελέχη επιχειρήσεων ή 
δημοσίων φορέων που το αντικείμενό τους σχετίζεται με 
την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, σε στελέ-
χη διοίκησης σε δήμους και ποικίλους οργανισμούς και 
φορείς και γενικά σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν 
επιστημονική εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
και στην εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων καθώς και 
στη Διά Βίου Μάθηση.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις: α. «Διαχείριση και Ανάπτυξη 
της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές 
Πρακτικές» και β. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακόί/ές 
φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην 
εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν κα-
λύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρημα-
τοδότησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 
2.400 € (600 €/εξάμηνο φοίτησης) τα οποία καταβάλ-
λονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερι-
κής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.
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Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα 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.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ.     897/17-7-2018 (3)
Επανίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομι-

κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αστικό Δίκαιο» 

(Civil Law).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017) και 
ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» και τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 85

2. 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».

3. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/ 
2018 (ΦΕΚ Α’102).

4. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. 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.

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

8. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β’1466).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ Α’/2.8.2005) 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

11. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3-6-2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

12. Τις πράξεις Πρύτανη υπ’ αριθμ. 433/11.8.2017 
(ΦΕΚ 2841) και 270/26.8.2016 (ΦΕΚ 2861/8.9.2016).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της 
Νομικής Σχολής (συνεδρίαση 18.4.2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30. 4.2018)

15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 30.4.2018).

16. Το με αριθ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση επανίδρυσης και λειτουργίας του εντατι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με τίτλο «Αστικό Δίκαιο», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Αστικού Δικαίου (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρούσας απόφασης-και του ν. 4485/2017.

2. Στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία κα-
τατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν 
το Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της 
γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό 
αντικείμενο του Αστικού Δικαίου , με συνεκτίμηση των 
αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνη-
ση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή 
επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στα ως άνω 
γνωστικά αντικείμενα και στη δημιουργία επιστημόνων 
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και 
της διδασκαλίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές 
ειδικεύσεις:
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α) Γενικό Αστικό Δίκαιο (General Civil Law).
β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (Civil Law and 

New Technologies).
γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλα-

γές (Civil Law and Modern Financial Transactions).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδο-
μήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπο-
χρεούνται σε υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική εργα-
σία και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της 
Συνέλευσης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορί-
ζεται 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 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-28, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Αστικό Δίκαιο» 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 Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται στα 600,00 € για κάθε εξάμηνο (ανά φοι-
τητή), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες βιβλιογραφικής 
ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, με την αγορά βιβλίων, τη 
συνδρομή επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων, καθώς και για να καταστεί δυνατή η 
πρόσκληση αλλοδαπών καθηγητών ώστε να επιτευχθεί 
η επικοινωνία των φοιτητών με τα δρώμενα στο διεθνές 
επιστημονικό περιβάλλον.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ.     901/17-7-2018 (4)

Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο» 

(Public Law).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017) και 
ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» και τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 85.

2. 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».

3. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/ 
2018 (ΦΕΚ Α’102).

4. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. 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.

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

8. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β’1466).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ Α’/2.8.2005) 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

11. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3-6-2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της 
Νομικής Σχολής (συνεδρίαση 18.4.2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30. 4.2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 30.4.2018).

15. Το με αριθ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του εντατικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο» (Public Law) ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο» (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης-και του ν. 4485/2017.

2. Στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία κα-
τατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν 
το Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απο-
σκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης 
και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικεί-
μενο του Δημοσίου Δικαίου και, ειδικότερα, σε γενικά 
ζητήματα Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Συ-
νταγματικά Δικαιώματα, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό 
Δικονομικό Δίκαιο), καθώς και στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, 
με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ει-
δικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει 
στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέ-
δου στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και στη δημιουρ-
γία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της 
επιστήμης και της διδασκαλίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές 
ειδικεύσεις:

α) Δημόσιο Δίκαιο (Public Law)
β) Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ecclesiastical Law)

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδομή-
ντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε υποχρεωτική παρακολούθηση 
και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευ-
νητική εργασία και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της 
Συνέλευσης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, χωρίς να προβλέ-
πονται φοιτητικές διακοπές [παρ. 2, αριθμ. 1, υπουργική 
απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ Β’1466)].

Άρθρο 5 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-28, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Δημόσιο Δίκαιο» 
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 Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται στα 600,00 € για κάθε εξάμηνο (ανά φοι-
τητή), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες βιβλιογραφικής 
ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, με την αγορά βιβλίων, τη 
συνδρομή επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων, καθώς και για να καταστεί δυνατή η 
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πρόσκληση αλλοδαπών καθηγητών ώστε να επιτευχθεί 
η επικοινωνία των φοιτητών με τα δρώμενα στο διεθνές 
επιστημονικό περιβάλλον.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041502109180008*
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