
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 20183686 (ΦΕΚ 2620/τ.Β΄/
05-07-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχο-
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-
λο «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 
(Master-M Sc in Economic and Business Strategy).

2 Τροποποίηση της 20183695/13-06-2018 (Φ.Ε.Κ. 
2596/τ.Β΄/3-07-2018) απόφασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην 
έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, με τίτλο «Κατανεμημένα Συστήμα-
τα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πλη-
ροφορίας».

3 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπου-
δές (Master’s in Human Rights and Migration 
Studies)» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών και του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20194530 (1)

   Τροποποίηση της  αριθμ. 20183686 (ΦΕΚ 2620/τ.Β΄/

05-07-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 

του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-

λο «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

(Master-M Sc in Economic and Business Strategy).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Συνεδρίαση 12/30-5-2019)

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

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

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 Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών-Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως 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 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα δι-
πλώματος» (ΦΕΚ Α΄189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

7. Την αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 617).

8. Τις αριθμ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469-
Β7Τ-0Χ6), 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), 
20182231/16-4-2018 (Α-ΔΑ:Ω063469Β7Τ-Ξ3Β) αποφά-
σεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 8η/13-03-2019).

10. 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 τροποποίηση της αριθμ. 20183688 (ΦΕΚ 2662/τ.Β΄/
06-07-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρη-
ματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική», (MSc in 
Applied Statistics) από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 
ως ακολούθως:

Το άρθρο 6 «Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υπο-
ψηφίων για τα Π.Μ.Σ» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6 
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων 
για τα Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του 
παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Με απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύεται και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος 
προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην προκή-
ρυξη αναγράφονται όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημε-
ρομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα 
δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, κ.ά.). Οι 
σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος, σε προθε-
σμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να 
παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπου-

δών.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο 

αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής ή γαλλικής 

γλώσσας, επιπέδου Β2.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Φωτογραφίες.
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιητικού γλωσσομά-
θειας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, η επάρκεια γνώσης 
της ξένης γλώσσας μπορεί να διαπιστωθεί από Τριμελή 
Επιτροπή Εξέτασης που ορίζεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης σε εύλογο χρόνο.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επι-
τροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτεί-
ται με απόφαση της Συνέλευσης.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρ-
μογής των κριτηρίων αυτών (μόρια, συντελεστές κ.λπ.) 
γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προ¬κήρυξη 
του Π.Μ.Σ. και είναι τα ακόλουθα:

1. Βαθμός πτυχίου.
2. Γνώση ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών.
3. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το Π.Μ.Σ.
4. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α' ή Β κύκλου σπουδών.
5. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπει-

ρίας.
6. Συνέντευξη.
7. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και από 

εργοδότη.
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Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή 
Επιλογής, η οποία:

α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει 
αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια 
από τη Συνέλευση και περιλαμβάνονται στον Κανονι-
σμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασι-
σθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη της 
Επιτροπής Επιλογής.

δ) Οργανώνει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους 
υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υπο-
βάλλει την πρότασή της για την τελική επιλογή στη Συ-
νέλευση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον έχει συμπληρω-
θεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών, για την κατάταξη των 
υποψηφίων θα υπερισχύει το κριτήριο της συνέντευξης.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμ-
ματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την 
απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων 
φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με 
βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Το άρθρο 8 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 8 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο 
εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα 
μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιού-
νται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική 
γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής: 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Σύγχρονη Επιχειρηματική Οικονομική 3 8
Ποσοτικές Μέθοδοι για Οικονομικές Αποφάσεις 3 8
Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις 3 8
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων 3 6
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Αρχές και Πρακτικές του Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή 3 8
Οικονομοτεχνικές Μελέτες 3 8
Μαθήματα Επιλογής 1 3 7
Μαθήματα Επιλογής 2 3 7
Σύνολο 30
Μαθήματα Επιλογής Β’  Εξάμηνου
Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση
Διεθνείς Επενδύσεις
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και Λογιστική
Επιχειρηματικές Στρατηγικές στην Αγορά Ενέργειας
Μανατζμεντ, Ηγεσία και Αλλαγή
Στρατηγικά Συστήματα Πληροφορικής
Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Οικονομική Στρατηγική και Πολιτική Ανταγωνισμού 3 8
Στρατηγική των Επιχειρήσεων 3 8
Μαθήματα Επιλογής 1 3 7
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Μαθήματα Επιλογής 2 3 7
Σύνολο 30
Μαθήματα Επιλογής Γ’  Εξάμηνου
Ερευνητικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεωρία και Πρακτική
Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομιών 
Διοίκηση Αποθεμάτων και Προμηθειών
Οικονομικά της Ναυτιλίας και των Μεταφορών
Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας

Δ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Πιστωτικές μονάδες
Πρακτική Άσκηση (3)
Σύνολο 30
Γενικό Σύνολο 120

Οι Πιστωτικές Μονάδες που αντιστοιχούν στην Πρα-
κτική Άσκηση δεν θα προσμετρούνται στο σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτη-
ση Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Η Πρακτική Άσκηση 
είναι χωρίς βαθμολογία και θα αναγράφεται στο Παράρ-
τημα Διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος και έγκριση της Συγκλήτου να γίνεται τροποποίηση 
του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή των 
μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Η τροποποίηση του 
προγράμματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι για να προσφερθεί ένα μάθημα 
επιλογής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος παρακολούθησης του από δέκα (10) του-
λάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο εν λόγω αριθμός 
δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης.

Το άρθρο 10 «Εξετάσεις - Αξιολόγηση» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 10 
Εξετάσεις - Αξιολόγηση

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει δώδεκα 
(12) εβδομάδες διδασκαλίας και τέσσερις (4) εβδομά-
δες εξετάσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/
εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 
κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η ανα-
πλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους 
μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθορίζεται από τον διδάσκοντα, 

με γραπτές εξετάσεις. Ο διδάσκων, έχει τη δυνατότητα 
να οργανώσει συμπληρωματικά προφορικές εξετάσεις 
ή να στηριχθεί σε εργασίες, το βάρος των οποίων δεν 
θα ξεπερνά το 50% του συνολικού/τελικού βαθμού. Η 
βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-10: από 0 έως και 
4,99 αποτυχών και από 5 έως και 10 επιτυχών. Η βαθμο-
λογία των μαθημάτων κατατίθεται από τον διδάσκοντα 
στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 20 ημερών από τη 
λήξη της εξεταστικής περιόδου. Ο βαθμός του Π.Μ.Σ. 
με ευθύνη της Γραμματείας, καταχωρείται στον ατομικό 
φάκελο του φοιτητή.

Σε περίπτωση αποτυχίας μεταπτυχιακού φοιτητή σε 
εξέταση μαθήματος ή μη προσέλευσης του στην εξέταση 
για οποιοδήποτε λόγο, παρέχεται η δυνατότητα επανε-
ξέτασης σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε ημέρα και ώρα 
που θα ορίζει η ΣΕ. Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύ-
χει δύο φορές στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, 
ούτως ώστε σύμφωνα με όσο ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα 
από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται 
ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να αποτύχει σε 
έως δύο μαθήματα ανά εξάμηνο. Με απόφαση της Συνέ-
λευσης καθορίζονται ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
(ασθένεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) κατά τις οποίες δύ-
ναται να επιτρέπεται μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων.

Στο τέταρτο (4°) εξάμηνο του Προγράμματος εκπο-
νείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου 
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
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επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Ο Επιβλέ-
πων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί 
να είναι μέλος ΔΕΠ και τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να 
είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές, ή διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. 
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα 
μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του προγράμματος.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η 
γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας μπορεί να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσ-
σα.

Η Σ.Ε. συντάσσει και η Συνέλευση εγκρίνει Οδηγό σύ-
νταξης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποί-
ος κοινοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και 
περιλαμβάνει οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματι-
κής εργασίας από τον ίδιο τον φοιτητή, στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας εκατό είκοσι (120) πιστωτικές μονά-
δες.

Ο βαθμός του ΔΜΣ καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που αποφασίζει η 
Συνέλευση. Στο παρόν πρόγραμμα ο βαθμός του ΔΜΣ 
ορίζεται ως ο μέσος σταθμικός όρος των βαθμών των 
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ και 
του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας. Οι συντελεστές 
στάθμισης ορίζονται σε ένα (1) για όλα τα μαθήματα και 
τέσσερα (4) για τη Διπλωματική Εργασία. Ο βαθμός του 
ΔΜΣ με ευθύνη της Γραμματείας, καταχωρείται στον 
ατομικό φάκελο του φοιτητή.

Περιπτώσεις παραπτωμάτων, όπως αντιγραφή στις 
εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση 
ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγο-
νται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης.

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια 
του διδάσκοντος για δύο (2) χρόνια. Μετά την πάροδο 
του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και 
καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πει-

θαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. Η 
καταστροφή τους είναι καλύτερα να γίνεται σε συσκευές 
καταστροφής εγγράφων του Ιδρύματος και τα προϊόντα 
της καταστροφής να ανακυκλώνονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΚΟΤΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 20194523 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 20183695/13-06-2018 

(Φ.Ε.Κ. 2596/τ.Β΄/3-07-2018) απόφασης της Συ-

γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφο-

ρά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της 

Σχολής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Κατανεμημένα 

Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνο-

λογίες Πληροφορίας». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Συνεδρίαση 12/30-05-2019) 

 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».

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 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/Z1/22-11-2017 «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.
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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 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα δι-
πλώματος» (ΦΕΚ Α’189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

7. Την αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 
30-11-2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 617).

8. Τις αριθμ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αρ. πρωτ. 20181150/26-2-2018 
(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αρ. πρωτ. 20182231/16-4-18 
(ΑΔΑ:Ω063469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί 
συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος την 7-02-2019 (συνεδρίαση 13η) του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική 
επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 20183695/13-06-2018 
(Φ.Ε.Κ. 2596/τ.Β΄/3-07-2018) απόφαση Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του 
κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο "Κατανε-
μημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνο-
λογίες Πληροφορίας", από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, 
ως ακολούθως:

Στο άρθρο 6 "Κριτήρια και διαδικασία επιλογής υπο-
ψηφίων για τα ΠΜΣ", στα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο, το δικαιολογη-
τικό 9 "Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας 
και εφόσον υπάρχουν πιστοποιητικά γνώσης και άλλων 
γλωσσών" αντικαθίσταται ως εξής:

"Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η οποία, 
πιστοποιείται είτε με υποβολή αντίστοιχου πιστοποιη-
τικού είτε διαπιστώνεται από την Επιτροπή Επιλογής. 
Εφόσον υπάρχουν, υποβάλλονται και συνεκτιμώνται 
πιστοποιήσεις γνώσης άλλων γλωσσών, πέραν της αγ-
γλικής".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς 21 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

   Αριθμ. 6086 (3)
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ανθρώ-

πινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπου-

δές (Master's in Human Rights and Migration 

Studies)» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών Σπουδών και του Τμήματος Διε-

θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστη-

μίου Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) Όργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις' και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και 
τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και 
τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου 
νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

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

7. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 
4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρό-
τηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 
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254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 11/10.4.2019 
(θέμα 4) έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
και την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 12/10.4.2019 
(θέμα 8) έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρίνει 
την εισήγηση ίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο «Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές (Master's in 
Human Rights and Migration Studies)».

12. To Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ 
των συνεργαζομένων Τμημάτων Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της ιδρύσεως και λειτουργίας του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές (Master's 
in Human Rights and Migration Studies)» των Τμημάτων 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, (αρ. συνεδρίασης 6/24.4.2019, θέμα 2).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 20/13.5.2019, θέμα 3Β).

15. Τα αριθμ. 1042/17-3-2014 και 1198/31.3.2014 
έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχει 
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αντίστοιχα.

16. Το αριθμ. πρωτ. 98754/Ζ1/20.06.2019 έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα: «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ίδρυση του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές 
(Master's in Human Rights and Migration Studies)» του 
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Τα Τμήματα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών (επισπεύδον Τμήμα) και Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορ-
γανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
20 με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτι-
κές Σπουδές (Master's in Human Rights and Migration 
Studies)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο- Σκοπός 

1. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Τμημάτων Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές (Master's in 
Human Rights and Migration Studies)» έχει ως σκοπό 
την παροχή ευρείας και εμπεριστατωμένης γνώσης της 
έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μηχανι-
σμών προστασίας τους. Επίσης την κατανόηση του ζη-
τήματος της μετανάστευσης και των διαφόρων μορφών 
της καθώς και των προβλημάτων που ανακύπτουν σε 
σχέση με την προστασία των μετακινουμένων πληθυ-
σμών. Μέσω αυτού δε στην εκπαίδευση προσωπικού 
που θα διαχειριστεί τα ανακύπτοντα ζητήματα με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
υπαλλήλους του δημοσίου, τοπικής αυτοδιοίκησης, σω-
μάτων ασφαλείας, διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, εκπαιδευ-
τικούς, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και αποφοίτους 
Πανεπιστημίων με τους παραπάνω επαγγελματικούς 
στόχους.

2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
α) στον ισόρροπο σχεδιασμό θεωρητικής και πρακτι-

κής γνώσης προς εμπέδωση του αντικειμένου,
β) στην κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες 

δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δη-
μόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

γ) στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές δι-
δακτορικού επιπέδου, προκειμένου να προσφέρει στην 
περαιτέρω έρευνα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και του φαινομένου της μετανάστευσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.):«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευ-
τικές Σπουδές (Master's in Human Rights and Migration 
Studies)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων Εισακτέων 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., 
καθώς και Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης 

Το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Με-
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ταναστευτικές Σπουδές (Master's in Human Rights and Migration Studies)» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξά-
μηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δέκα μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 18 μήνες.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα μαθήματα, 
όλα υποχρεωτικά και τη δημόσια προφορική εξέταση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS, ήτοι 
30 ανά εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα έχουν έξι (6) μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία έχει τριάντα (30) ECTS. Η 
διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α' Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

1. International Protection of Human Rights/ Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6

2. Human Rights Law: A Comparative Approach/ Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μία συγκριτική 
Προσέγγιση 

6

3. The Anthropology of Migration/ Η Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης 6

4. Migration and World History/ Μετανάστευση και Παγκόσμια Ιστορία 6

5. The Economics of Migration/ Τα Οικονομικά της Μετανάστευσης 6

Β' Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

6. International Development and the Global South/Διεθνής Ανάπτυξη και ο Παγκόσμιος Νότος 6

7. EU Migration, Asylum and Refugee Policies/ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετανάστευσης, Ασύλου και 
Προσφύγων

6

8. Research Methods in Social Sciences/ Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες 6

9. World Conflict, Forced Migration and Humanitarian Law/ Διεθνείς Συρράξεις, Αναγκαστική Μετανά-
στευση και Ανθρωπιστικό Δίκαιο 

6

10. Comparative issues in Gender and Cultural Diversity/ Συγκριτικά θέματα έμφυλης και πολιτιστικής 
Ποικιλότητας

6

Γ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

Thesis/ Διπλωματική Εργασία 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.
Το ΔΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το πρόγραμμα μερικής 

φοίτησης είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. Η ανακατανομή μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων 
θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριανταπέντε (35) φοιτητές-φοιτήτριες.

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ διεκπεραιώνεται κατά τα τρία τέταρτα τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ των 
οικείων Τμημάτων. Τα μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ ή/και εποπτεύουν μεταπτυχιακές 
διατριβές πρέπει να έχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, καθώς 
και επιστημονικό έργο που έχει αναγνωρισθεί από άλλους επιστήμονες διεθνώς (ετεροαναφορές). Στο Δ.Π.Μ.Σ 
μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α' 114).
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Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των εμπλεκομένων 
Τμημάτων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για επτά έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη φοίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α' 114) το 70% του ετήσιου λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 63.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (E)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1050

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 0

3. Δαπάνες αναλωσίμων 500

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΔΠΜΣ 500

5. Δαπάνες μετακινήσεων ομιλητών στο ΔΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 500

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΔΠΜΣ

35500

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΔΠΜΣ

1500

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 5950

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 17000

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

500

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 63.000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των ΔΠΜΣ 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης

27.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 90.000

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι πηγές χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ προέρχονται από:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΟΔΑ ΔΠΜΣ (70%) ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (70%) (30%) ΣΥΝΟΛΟ (€)

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων 0 0 0

2. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 0 0 0

3. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0 0 0

4. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 0 0 0

5. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 0 0 n

6. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0 0 0

7. Τέλη Φοίτησης 63.000 27.000 90.000

ΣΥΝΟΛΟ 63.000 27.000 90.000
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Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτε-
ται αποκλειστικά και μόνο από ιδίους πόρους που επί 
του παρόντος περιλαμβάνουν μόνο το τέλος φοίτησης. 
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την 
εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ και την ποιότητα των 
παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους φοιτού-
ντες σε αυτό. Ειδικότερα, από τα τέλη φοίτησης χρημα-
τοδοτούνται σειρά αναγκών και δραστηριοτήτων που 
είναι απαραίτητες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, 
όπως ενημέρωση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
με νέους τίτλους σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών, 
η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, η πρό-
σκληση επιφανών επιστημόνων και στελεχών της διοί-
κησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής για διαλέξεις 
στα πλαίσια των μαθημάτων του ΔΠΜΣ, οι αμοιβές των 
διδασκόντων, η δημοσιότητα και διοικητική υποστήριξη 
του ΔΠΜΣ καθώς και η διεθνής επικοινωνία που ειδικά 
απαιτεί.

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης σε φοιτητές των οποίων το ατομικό 
εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οι-
κογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερ-
βαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οι-
κογενειακό το 70% του εθνικού διαμέσου διαθεσίμου 
ισοδύναμου εισοδήματος. Καθώς δε ο προβλεπόμενος 
μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται στους 35 φοιτητές, 

οι απαλλασσόμενοι δεν θα υπερβαίνουν τους 10 φοιτη-
τές (έως 30% του συνολικού αριθμού των εισακτέων). Συ-
νυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω το πρόγραμμα είναι 
βιώσιμο οικονομικά με μέσο κόστος ανά φοιτητή (που 
δεν λαμβάνει υποτροφία) στα 3.600 € για τα 3 εξάμηνα 
στον κύκλο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δόσεις 
κατά τη διάρκεια φοίτησης. Σε περίπτωση που προκύ-
ψουν έσοδα από άλλες πηγές (όπως αυτές παρατίθενται 
παραπάνω), τότε θα υπάρχει και ανάλογη μείωση του 
τέλους φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό της χρηματο-
δότησης στους φοιτητές, με τη μορφή έκπτωσης.

Ο προϋπολογισμός του ΔΠΜΣ διατηρείται ίδιος ανά 
έτος για την πενταετία (ακαδ. έτη 2019-20 έως και 2023- 
2024).

Άρθρο 12 

Όσα θέματα δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια Όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02029421607190012*
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