
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμή-
μα Οδοντιατρικής, την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, 
το’Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακα-
δημίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 
το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών 
«Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο «Athens International 
Master’s Programme in Neurosciences» - «Διεθνές 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευ-
ροεπιστήμες».

2 Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» 
(Business Law).

3 Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ποινικές Επιστήμες» 
(Criminal law and Criminology).

4 Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο-Δημόσιες 
Πολιτικές» (Public Law-Public Policies)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. αποφ. 889/17-7-2018 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμή-

μα Οδοντιατρικής, την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, 

το’Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-

μίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέ-

ξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 

Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο «Athens International 

Master’s Programme in Neurosciences» - «Διε-

θνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις 

Νευροεπιστήμες».

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 Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 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».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3802

47673

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47674 Τεύχος Β’ 3802/04.09.2018

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. Την υπ’ αριθμ. 303/11-1-2017 απόφαση Πρύτανη 
ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’642/02.03.2017).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (8ης συνεδρίασης, Τετάρτη 
28/2/2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (5η συνεδρίαση/26/2/2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (5η συνεδρίαση 7-3-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (8η συνεδρίαση 15-3-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), (200η συνεδρίαση, 26-3-2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π.), (3η 
συνεδρίαση 12-3-2018).

17. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστη-
μών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), 
(196η συνεδρίαση, 15-2-18).

18. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επι-
στημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) (620η 
συνεδρίασης, 28-3-2018).

19. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (8η συνεδρία-
ση, 28-3-2018). το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των 
συνεργαζομένων φορέων.

20. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων.

21. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018)

22. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30-4-2018).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε 
συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Οδο-
ντιατρικής, την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιο-
ϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο «Athens International 
Master’s Programme in Neurosciences» - «Διεθνές πρό-
γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως το Ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής θετικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Διιδρυματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Athens International 
Master’s Programme in Neurosciences» - «Διεθνές πρό-
γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το ΔΠΜΣ «Athens International Master’s Programme 
in Neurosciences» - «Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών στις Νευροεπιστήμες» συνδιοργανώνεται και 
λειτουργεί σε συνεργασία με:

1. το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.),

2. το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α.,
3. το Τμήμα Οδοντιατρικής του Ε.Κ.Π.Α.,
4. της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α..
5. το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),
6. το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.),
7. το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέ-

ξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ),
8. το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δη-

μόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και
9. το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-

γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Βιολογίας.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Athens International Master’s Programme in 
Neurosciences» - «Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών στις Νευροεπιστήμες» έχει ως αντικείμενο τις 
«Νευροεπιστήμες».

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέ-
δου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) - Master of Sciences 
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(Μ.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των Νευροεπιστημών.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα μπο-

ρούν να:
• Ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές.
• Στελεχώσουν Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Στελεχώσουν ιδιαίτερα τα τμήματα έρευνας και ανά-

πτυξης σε βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις «Νευροεπιστήμες».

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Βιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων και Σχολών των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέ-
ντρων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTs). Τα μαθήματα του 
ΔΠΜΣ αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. 
Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 60 ECTs.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επι-
τυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ασκήσεων 
ερευνητικής εκπαίδευσης, ερευνητική απασχόληση και 
συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση ερευνητικής 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 τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) 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,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
η) Προγράμματα Erasmus
θ) Τέλη φοίτησης: Τα δίδακτρα για τους φοιτητές πλή-

ρους φοίτησης οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ανέρχονται 1.000 ευρώ το εξάμηνο και για τους 
πολίτες άλλων χωρών 1.500 ευρώ το εξάμηνο

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτο-
νται εξ ολοκλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρημα-
τοδότησης (α-ζ), μέρος των λειτουργικών του εξόδων 
καλύπτεται από τέλη φοίτησης. Σε αυτά τα έξοδα πε-
ριλαμβάνονται οι δαπάνες για γραμματειακή υποστή-
ριξη, αναλώσιμα και μη αναλώσιμα έρευνας (όργανα), 
προγράμματα υπολογιστών, οπτικοακουστικά μέσα, 
υπολογιστές και υπηρεσίες.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Η διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι δεκαετής: 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ.     898/17-7-2018 (2)
Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» 

(Business 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 
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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. 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 Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» (Business 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 Εμπορικού Δικαίου (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.) 
αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της 
γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό 
αντικείμενο του Εμπορικού 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:

α) Εταιρείες και Χρηματοδότηση (Corporate Law and 
Finance).

β) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός (Industrial Property 
and Competition Law).

γ) Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law).

 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 
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. «Εμπορικό Δίκαιο» 
θα καλύπτεται από:

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

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
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- 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

Αρθιθμ. αποφ.     900/17-7-2018 (3)
Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ποινικές Επιστήμες» 

(Criminal law and Criminology).

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. 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 Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Ποινικές Επιστήμες» (Criminal law and 
Criminology) 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 Ποινικών Επιστημών (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.
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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 Ποινικού 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:

α) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία (Criminal law 
and Criminal Procedure). 

β) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική 
(Criminology and Criminal Policy).

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 
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. «Ποινικές Επιστή-
μες» 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.     902/17-7-2018 (4)

Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο-

Δημόσιες Πολιτικές» (Public Law-Public Policies)

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».
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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. 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 Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο-Δημόσιες Πολιτικές» 
(Public Law-Public Policies) 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 με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο-Δημόσιες Πολιτικές» 
(Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης 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 αντικείμε-
νο ειδικών πεδίων του Δημοσίου Δικαίου και, ειδικότερα, 
του Φορολογικού Δικαίου, του Δικαίου Περιβάλλοντος 
και του Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, με συνεκτίμηση 
των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπό-
νηση 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:

α) Φορολογικό Δίκαιο (Tax Law).
β) Δίκαιο του Περιβάλλοντος (Environmental Law).
γ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας (Social Protection Law).

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. «Δημόσιο Δίκαιο-
Δημόσιες Πολιτικές» 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.
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- 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  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038020409180008*

Downloaded from eduguide.gr


