
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Environmental Sciences and Public 
Health» («Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημό-
σια Υγεία»).

2 Ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και του National University of Music 
Bucharest (Universitatea Nationala de Muzica din 
Bucuresti), με τίτλο «Byzantine Music: Academic 
Theory & Artistic Performance» («Βυζαντινή Μου-
σική: Θεωρία και Επιτέλεση»).

3 Ίδρυση εντατικού αγγλόφωνου Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστή-
μης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «The Athens MA in 
Ancient Philosophy».

4 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «MSc in Innovation Management 
and Entrepreneurship» της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργί-
ας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. απόφ. 1028 (1)
Ίδρυση Ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο «Environmental Sciences and Public Health» 

(«Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’  114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 
37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’  4334).

4. Τις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α 
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’  38).

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

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’  195).

7. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’  83).

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’  124).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ (5η συνεδρίαση 1 Νοεμ-
βρίου 2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 30-11-2021).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(10η συνεδρίαση 02-12-2021).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ξενόγλωσσου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με τίτλο «Environmental Sciences and Public 
Health» («Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία»), 
από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2023- 2024 ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Environmental Sciences 
and Public Health» («Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δη-
μόσια Υγεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ο τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
είναι το Τμήμα Χημείας του Ε.Κ.Π.Α., ενώ η διοικητική 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από το Ε.Κ.Π.Α..

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Environmental 
Sciences and Public Health» («Περιβαλλοντικές Επιστή-
μες και Δημόσια Υγεία») έχει ως αντικείμενο τη μελέτη 
των επιπτώσεων των αναδυόμενων ρύπων, των περιβαλ-
λοντικών κινδύνων και της κλιματικής κρίσης στη δη-
μόσια υγεία, την ανάλυση της μετάδοσης των κινδύνων 
για την προστασία της πλανητικής υγείας, εστιάζοντας 
σε σύγχρονες τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος και 
δημόσιας υγείας και σε αντίστοιχες πολιτικές, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημό-
νων στον τομέα της κλιματικής κρίσης και της επίπτωσης 
της στη δημόσια υγεία, καθώς και η διεξαγωγή έρευνας 
και περαιτέρω μελέτης για τη βιωσιμότητα των προϊό-
ντων σε σχέση με το κλίμα, το πλέγμα ενέργεια-νερό- 
τρόφιμα και την επίδρασή του στην υγεία, αλλά και η 
αξιοποίηση των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας, της βιοοικονομίας και της υγείας, η ανάλυση 
της περιβαλλοντικής έκθεσης σε αναδυόμενους κινδύ-
νους και των δυσμενών αποτελεσμάτων για τη δημόσια 
υγεία, η αντιμετώπιση των εγχώριων και των διεθνών 
έκτακτων περιστατικών δημόσιας υγείας που προκα-

λούνται από περιβαλλοντικές καταστροφές, καθώς και 
ο έλεγχος της ρύπανσης και η διαχείριση των φυσικών 
πόρων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Environmental Sciences and 
Public Health» («Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημό-
σια Υγεία») είναι αφ’ ενός η προαγωγή της επιστημονι-
κής γνώσης και η εφαρμογή της νέας γνώσης και της 
τεχνολογίας στις νέες συνθήκες και τις προκλήσεις της 
διαχείρισης της κλιματικής κρίσης στον 21ο αιώνα, αφ’ 
ετέρου η εξειδίκευση νέων επιστημόνων με έμφαση στο 
περιβάλλον και στη δημόσια υγεία και στους τρόπους 
που τα πεδία αυτά αλληλεπιδρούν, συμπληρώνονται και 
αλληλεπικαλύπτονται. Επιπλέον, η εκπαίδευση στελεχών 
και δημόσιων λειτουργών, ικανών να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, κα-
ταστροφών και κρίσεων, επιδημιολογικών και δημόσιας 
υγείας, γενικότερα, και να συνεισφέρουν στην οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας αλλά και στο 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον, είναι ένας απώτερος 
στόχος του Π.Μ.Σ. Με το ξενόγλωσσο Π.Μ.Σ., το οποίο 
θα αποτελείται από μαθήματα, εργαστηριακή εξάσκηση 
και εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, θα εξασφαλιστεί η 
πρακτική και θεωρητική κατάρτιση για την εφαρμογή 
επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιο-
τήτων στον χώρο των περιβαλλοντικών επιστημών και 
της δημόσιας υγείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού 
του ΞΠΜΣ, αναμένεται να διδάξουν Καθηγητές από την 
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας 
(School of Public Health) του Πανεπιστημίου Yale, προ-
κειμένου να μεταφέρουν την πολύτιμη εμπειρία, γνώση 
και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Η συμμετο-
χή διδακτικού προσωπικού του εν λόγω Πανεπιστημίου 
δύναται να συνδράμει ουσιωδώς στη συνεργασία που 
ήδη έχει εκκινήσει με την υπογραφή του Μνημονίου Συ-
ναντίληψης (Memorandum of Understanding) μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Γέηλ, Νιου Χάβεν, Κοννέκτικατ (Yale 
University), Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «MSc in Environmental Sciences and Public 
Health» («Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημόσια 
Υγεία») μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμ-
μα σπουδών. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Χημείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.
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Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική 
γλώσσα, καθώς και η διπλωματική εργασία εκπονείται 
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

1. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Environmental 
Sciences and Public Health» («Περιβαλλοντικές Επιστή-
μες και Δημόσια Υγεία») θα καλύπτεται ιδίως από - τα 
τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, 
το ύψος των οποίων ανέρχεται: α) σε χίλια πεντακόσια 
(1.500) ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι έξι χιλιάδες 
(6.000) ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμ-
ματος σπουδών ανά μεταπτυχιακό φοιτητή που προέρ-
χεται από χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
β) σε δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ ανά ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, ήτοι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ συνολικά για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών ανά με-
ταπτυχιακό φοιτητή που προέρχεται από τρίτες χώρες 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Ο καθορισμός του ύψους των τελών φοίτησης ανά 
φοιτητή είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την ομα-
λή και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την 
εξασφάλιση των αναγκαίων παροχών προς τους εγγε-
γραμμένους φοιτητές του Π.Μ.Σ., και ειδικότερα την 
κάλυψη των απολύτως αναγκαίων και ανελαστικών 
δαπανών του προγράμματος, όπως την κάλυψη αμοι-
βών προσκεκλημένων διδασκόντων ειδικών επιστημο-
νικών αντικειμένων τόσο από Ιδρύματα της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, όσο και από φορείς του ιδιωτικού τομέα, 
δαπανών διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, 
δαπανών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών αναγκαίων 
για τη λειτουργία του προγράμματος, όπως προμήθεια 
εξοπλισμού και συντήρησή του, προμήθεια αναλώσιμων, 
όπως εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια χη-
μικά/ιατρικά κ.λπ.

2. Επιπλέον των πόρων της παρ. 1, το Π.Μ.Σ. δύναται 
να έχει πόρους από τις κάτωθι πηγές:

α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται 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) από έκτακτη χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογα-

ριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος,
ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2032-2033, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα από-
φαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ 
«Environmental Sciences and Public Health» («Περιβαλ-
λοντικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία»), καθώς και από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου  2022

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1030/23-02-2022 (2)
Ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών και του National University of Music 

Bucharest (Universitatea Nationala de Muzica din 

Bucuresti), με τίτλο «Byzantine Music: Academic 

Theory & Artistic Performance» («Βυζαντινή Μου-

σική: Θεωρία και Επιτέλεση»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψιν:
1. τον ν. 4485/2017 "Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις" (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 
και 37, 43, 45 και 85,

2. την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972),

3. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

4. την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

5. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

6. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

7. την υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργι-
κή απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466),

8. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

9. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),
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10. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυ-
γκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

11. τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων-Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 
11/11/2021),

13. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων φορέων,

14. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 30-11-2021),

15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του National 
University of Music Bucharest (Universitatea Nationala de 
Muzica din Bucuresti) (συνεδρίαση 25.11. 2021),

16. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (10η 
συνεδρίαση 02-12-2021),

17. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία Κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και του National University of Music Bucharest 
(Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti), με 
τίτλο «Byzantine Music: Academic Theory & Artistic 
Performance» («Βυζαντινή Μουσική: Θεωρία και Επιτέλε-
ση»), από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το National 
University of Music Bucharest θα οργανώσουν και θα 
λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) 
με τίτλο «Byzantine Music: Academic Theory & Artistic 
Performance» («Βυζαντινή Μουσική: Θεωρία και Επιτέ-
λεση»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΚΠΜΣ) με τίτλο «Byzantine Music: Academic Theory & 
Artistic Performance» («Βυζαντινή Μουσική: Θεωρία και 
Επιτέλεση») έχει ως αντικείμενο τη Βυζαντινή Μουσική. 
Σκοπός του Κοινού ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών και καλ-
λιτεχνικών δεξιοτήτων στον χώρο της Βυζαντινής Μου-
σικολογίας και της Ψαλτικής Τέχνης και στις επιμέρους 
ειδικεύσεις που υλοποιεί.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ): «Byzantine Music: Academic Theory & 
Artistic Performance» στις ειδικεύσεις:

1.«Byzantine Music: Academic Theory» («Βυζαντινή 
Μουσική: Θεωρία»),

2. «Byzantine Music: Artistic Performance» («Βυζαντινή 
Μουσική: Επιτέλεση»),

μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Τα πτυχία απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών με αναφορά και του συνεργαζόμενου National 
University of Music Bucharest στους χορηγούμενους τίτ-
λους σπουδών.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Κοινό ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/
ές φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται σε παρακολού-
θηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, 
ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας.

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

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορί-
ζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν προβλέ-
πεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Κοινού ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Κοινού ΠΜΣ με τίτ-
λο «Byzantine Music: Academic Theory & Artistic 
Performance» («Βυζαντινή Μουσική: Θεωρία και Επιτέ-
λεση») θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα των μελών 
ΔΕΠ που συμμετέχουν σε αυτό,

- τα τέλη φοίτησης των φοιτητών/τριών του, τα οποία 
ανέρχονται συνολικά σε 4.500 € ανά φοιτητή/φοιτήτρια.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί τα 
λειτουργικά έξοδα του Κοινού ΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος είναι μεγάλο για (α) τη 
λειτουργία των εργαστηρίων και του εξοπλισμού, τα οποία 
θα είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών 
των φοιτητών, (β) την αγορά εξειδικευμένων βιβλίων, που 
δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις βιβλιοθήκες των δύο 
Ιδρυμάτων, (γ) τη συντήρηση/ετήσια επικαιροποίηση των 
αδειών λειτουργίας εξειδικευμένων λογισμικών επεξερ-
γασίας δεδομένων, δ) τη συντήρηση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές 
ασκήσεις και διπλωματικές εργασίες κ.ά.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Κοινού ΠΜΣ

Το Κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2031-2032, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Προγράμματος «Byzantine Music: Academic Theory & 
Artistic Performance» («Βυζαντινή Μουσική: Θεωρία και 
Επιτέλεση»), καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφω-
να με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1026/23-02-2022 (3)
Ίδρυση εντατικού αγγλόφωνου Διιδρυματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστή-

μης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών, του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Φιλο-

σοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Κρήτης με τίτλο: «The Athens MA in 

Ancient Philosophy» .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85,

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 
4334),

4. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

5. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

6. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 (Α’ 
102),

7. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83), 

8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δια-
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστη-

μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

10. τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 13), και ειδικότερα την παρ. 2 το άρθρο 15, 

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του 
ΕΚΠΑ (6η συνεδρίαση 03-03-2021),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ (311η συ-
νεδρίαση 20-05-2021),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (106η συ-
νεδρίαση 12-05-2021),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης (239η συνεδρίαση 21-04-2021),

15. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων,

16. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (1η συνεδρίαση 28-09-2021),

17. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(7η συνεδρίαση 27-10-2021),

18. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΑΠΘ 
(3087η συνεδρίαση 1-12-2021),

19. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 17-09- 2021),

20. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 20-05- 2021),

21. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του αγγλόφωνου εντα-
τικού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγι-
κής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «The Athens 
MA in Ancient Philosophy», από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-23, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του 
ΕΚΠΑ, το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, 
το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και 
το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης θα οργανώσουν και θα λειτουρ-
γήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εντατικό 
αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «The Athens MA in Ancient 
Philosophy», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσο-
φίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) στην Αρχαία Φιλοσοφία «The Athens MA in 
Ancient Philosophy» έχει ως αντικείμενο την Αρχαία Φιλο-
σοφία σε ολόκληρο το ιστορικό και θεματικό της εύρος.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σπουδών εμβάθυν-
σης και η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση 
μεταπτυχιακών φοιτητών στα επιμέρους πεδία του γνω-
στικού αντικειμένου «Αρχαία Φιλοσοφία», τόσο για τις 
ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας στα εν λόγω πεδία, 
όσο και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην Αρχαία Φιλοσοφία:

«MA in Ancient Philosophy». Οι τίτλοι απονέμονται 
από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 
του ΕΚΠΑ, που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος, με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδομή-
ντα πέντε (75) πιστωτικές 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 αγγλική γλώσσα.
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 [την παρ. 3 του άρθρου 1, 
υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (Β’ 1466) υπουρ-
γική απόφαση].

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «The Athens MA in 
Ancient Philosophy» θα καλύπτεται από:

α. επιχορηγήσεις, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 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 (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ που μετέχουν σε αυτό,
ε. κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
στ. από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών, τα οποία ανέρχονται σε εννιακόσια ευρώ (900€) ανά 
εξάμηνο φοίτησης, ήτοι χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800€) 
για το σύνολο του προγράμματος, σε περίπτωση έγκαι-
ρης ολοκλήρωσής του.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ θα είναι η 

αγγλική και το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται 
κατά βάση σε φοιτητές της αλλοδαπής χωρίς, σύμφωνα 
με τον νόμο, να αποκλείονται φοιτητές της ημεδαπής. Η 
στόχευση αυτή προϋποθέτει έντονη και ισχυρή προβο-
λή και δραστηριότητα (σεμινάρια, ημερίδες συνέδρια), 
περιλαμβάνει μετακινήσεις μελών ΔΕΠ από όλη την επι-
κράτεια προς την Αθήνα, ενώ βέβαια απαιτεί και ειδική 
γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλην τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους κ.ά.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

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.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 4687 (4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «MSc in Innovation Management 

and Entrepreneurship» της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-

μίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουρ-

γίας του. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’  266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85 και τα άρθρα 

32 και 37 του ν. 4485/2017 (Α’  114) «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. την υπό στοιχεία 42777/Ζ1/14.03.2018 εγκύκλιο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’  114)».

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).
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7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1/11.8.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή πα-
ραίτησης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρό-
τηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 637).

8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 4ης/26.01.2021 Συνεδρίασης 
της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 503/2.2.ακ./05.02.2021 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1/10.9.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης 
’’Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου’’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 786).

11. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 532/3.9.ακ./11.11.2021 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

12. Την κοινοποίηση των πρακτικών: 503/2.2.ακ./ 
05.02.2021 και 532/3.9.ακ./11.11.2021 αντίστοιχων Συ-
νεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, υπ’  αρ. ΕΑΠ: 
1790/21.01.2022, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α’  114).

13. Την υπ’ αρ. 492/03.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ε.Α.Π..

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «MSc in Innovation Management and 
Entrepreneurship» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «MSc in Innovation Management 
and Entrepreneurship» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (Α’ 266), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Οι δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την καινο-
τομία περιλαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις και γνω-
στικές δεξιότητες π.χ. τα λεγόμενα ‘soft skills’, δηλαδή 
τις κοινωνικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές 
δεξιότητες, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται 

με την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα ηγεσίας. 
Κι ενώ κάποιες από αυτές τις δεξιότητες καλλιεργού-
νται από νεαρή ηλικία μέσω της εστίασης στους κλά-
δους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM), άλλες πρέπει να απο-
κτηθούν εν μέρει μέσω της επίσημης εκπαίδευσης. 
Η αυξημένη αναγνώριση της σημασίας αυτών των 
ευρύτερων δεξιοτήτων έχει οδηγήσει πολλές χώρες 
του ΟΟΣΑ να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συ-
στήματα και να εξοπλίζουν τους νέους με δεξιότητες 
τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της 
καινοτομίας στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία 
γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ «Διοίκηση Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητα» στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις 
και δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε 
θέση να εκμεταλλευτούν ανεξερεύνητες ευκαιρίες και 
να καινοτομήσουν σε έναν υπάρχοντα οργανισμό, σε 
μια οικογενειακή επιχείρηση ή να εξελίξουν τη δική τους 
καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματικό εγχείρημα. Πρόκειται 
για ένα καινοτόμο σε σύλληψη για τα ελληνικά και διε-
θνή δεδομένα και σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα 
επιτυχημένων αντίστοιχων προγραμμάτων του εξωτερι-
κού, το οποίο εστιάζει σε σύγχρονα αντικείμενα για την 
αγορά εργασίας (Innovation Management, New Venture 
Creation, Digital Transformation, Design Thinking, κ.ά.).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «MSc in Innovation Management 
and Entrepreneurship». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «MSc in Innovation Management and 
Entrepreneurship» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή 
διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστι-
κού αντικειμένου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην αγγλική 
γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του αρθρου 5 
του ν. 2552/1997.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in 
Innovation Management and Entrepreneurship» διαρ-
θρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.), τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) επιλογής και 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.). Ο ελάχι-
στος χρόνος φοίτησης είναι το ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό 
έτος. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική είτε η επιτυχής ολοκλή-
ρωση των έξι (6) Θ.Ε. και η εκπόνηση - παρουσίαση της 
Διπλωματικής Εργασίας, είτε η επιτυχής ολοκλήρωση 
εννέα (9) Θ.Ε..
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης: «MSc in Innovation Management and 
Entrepreneurship» είναι 90 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). 
Αναλυτικά, η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Introduction to Innovation and Entrepreneurship 

Theory and Practice (Υ¹, 10 ECTS)
Θ.Ε. Strategic Innovation Management (Υ, 10 ECTS)
Θ.Ε.  New Venture Creation 

and Business Planning (Υ, 10 ECTS)
2ο εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. New Product Development (Υ, 10 ECTS)
Θ.Ε. Managing Innovative Projects (Υ, 10 ECTS)
Θ.Ε. Technology Commercialization (Υ, 10 ECTS)
3ο εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Design Thinking (Ε¹, 10 ECTS)
Θ.Ε. Digital Transformation (Ε, 10 ECTS)
Θ.Ε.  Sustainable Innovation 

& Entrepreneurship (Ε, 10 ECTS)
Θ.Ε. The Human Factor in Innovation (Ε, 10 ECTS)
Μ.Δ.Ε. MSc Dissertation (Ε, 30 ECTS)
Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος, όπως 

και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η αγγλική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’  114), όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 242 
του ν. 4610/2019 (Α’  70) και της παρ. 2 του άρθρου 171 
του ν. 4635/2019 (Α’  167). Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’  83).

Άρθρο 10
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 κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

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