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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2129 (1)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομί-

ας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διε-

θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Τρα-

πεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking 

and Finance).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παραγρ. 4α
και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του 
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του 
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 85
παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι δι-
ατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως και 
45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις του 
ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως άνω 
νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί 
Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε 
αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ 
04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις του 
ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του 
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης 
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’ 
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και 
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το 
ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

7. Την αριθμ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4334/ 
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
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νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 
11/21-03-2018 θέμα 5), η οποία συνοδεύεται από την 
εισήγηση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
και τα συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017, στοιχεία.

9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (συνεδρία 3/28-03-2018).

10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018 
θέμα 2).

11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).

12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 
την αριθμ. 525/22.03.2016 έκθεση Εξωτερικής Αξιολό-
γησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

13. Το αριθμ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο του τμή-
ματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας, 
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Τραπεζική και Χρημα-
τοοικονομική» (MSc in Banking and Finance), ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τρα-
πεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and 
Finance), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, 
τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Τραπεζική 
και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance) 
έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή καινοτόμου 
διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου 
στην τραπεζική και χρηματοοικονομική. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται στους νέους και τους επαγγελματίες που 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν καριέρα στο ευρύτερο 
περιβάλλον της χρηματοοικονομικής με τις απεριόριστες 
ευκαιρίες καριέρας, και τη συνεχή ανάγκη για οξυδερκή, 
ικανά και επιχειρησιακά ευέλικτα στελέχη. Το αντικείμενο 
αποτελεί μια από τις ελκυστικότερες επιλογές σπουδών 
για μεταπτυχιακές σπουδές από φοιτητές με έφεση στις 
ποσοτικές μεθόδους. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά 
τους ζητούν στελέχη με ικανότητες στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, βαθιά γνώση και αναλυτική ικανότητα για να 
μπορούν να επιτύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Πρόγραμ-
μα ενοποιεί πλήρως θεωρία και πράξη και παρέχει στους 
φοιτητές:

• Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών 
και εφαρμογών της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής, 
σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και τεχνι-
κών ικανοτήτων.

• Βαθιά γνώση στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της 
τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.

• Εστίαση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων 
επιχειρηματικών κλάδων.

• Κατανόηση διεθνών θεμάτων τραπεζικής και χρημα-
τοοικονομικής κάτω από ένα πολυπολιτισμικό πρίσμα.

• Ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο 
μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών καριέρας στο χώρο της τραπεζικής και χρη-
ματοοικονομικής.

• Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα που θα είναι ελκυστικά στους φοιτητές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τραπεζική 
και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική 
και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance) 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γίνονται δε-
κτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνει 
2 διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για τη συγγρα-
φή της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της 
φοίτησης για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» 
(MSc in Banking and Finance) απαιτούνται ενενήντα 
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ 
«Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking 
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and Finance) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων 
και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των 
φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ απο-
στάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς 
αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών 

και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 
40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλι-
κτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά 
τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα μαθη-
μάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο Μάθημα ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Financial Econometrics 6
Α Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Foundations of Finance 6
Α Εμπορική και Επενδυτική Τραπεζική Commercial and Investment Banking 6
Α Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση Financial Reporting and Analysis 6

A Επενδύσεις Σταθερού Εισοδήματος και Αγορές 
Συναλλάγματος Fixed Income and Foreign Exchange 6

Σύνολο μαθημάτων Α΄ εξαμήνου 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β Διοίκηση Κινδύνου στην Τραπεζική Risk Management in Banking 6
Β Διαχείριση περιουσιακών Στοιχείων Asset Management 6
Β Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Corporate Finance 6

Σύνολο 18
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 εκ των κάτωθι)

Β Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια και 
Χρηματοδότηση Private Equity & Raising Capital 3

Β Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Shipping Finance 3
Β Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Mergers and Acquisitions 3
Β Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση Advanced Company Valuation 3

Β Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη

Business Ethics & Corporate Social 
Responsibility 3

Β Επιχειρηματικότητα Entrepreneurship 3

Β Χρηματοπιστωτική Ανάλυση για Λήψη 
Αποφάσεων Δανειοδότησης

Credit Analysis for Bank Loan Decision 
Making 3

Β Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Δομημένα 
Προϊόντα Financial Derivatives & Structured Products 3

Β Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Behavioral Finance 3

Β Διεθνής Τραπεζική: Ρυθμιστικό Πλαίσιο και 
Εποπτεία

International Banking: Regulation and 
Supervision 3

Β Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον Banking Legal Environment 3
Β Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Financial Regulation 3
Β Διεθνές Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο International Company and Trade Law 3

Σύνολο 12
Σύνολο μαθημάτων Β΄ εξαμήνου 30

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation 30

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλή-
ρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρ-
μοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων 
και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμ-
ματος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό 
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
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κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε 
κάθε υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοα-
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές 
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματει-
ακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα). 
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, 
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% 
του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος 
ανά παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργι-
κές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 87.106 € και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 37.418 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4.000 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων 0 €
ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.  6.500 €

V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0 €

VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

 0 €

VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

11.070 €

VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 24.818 €

ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 0 €

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

3.300 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες 
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Τραπεζική και Χρηματοοικονο-
μική» (MSc in Banking and Finance) καθώς και από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύε-
ται από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπο-
λογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή 
έτη και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και
γ) έκθεση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει 
η ύπαρξη της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξο-
πλισμού για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολό-
γηση ως προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο 
εδάφιο του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Ι

    Αριθμ.: ADMIN 2130 (2)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστη-

μών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος με τίτλο: «Κυβερνοασφάλεια» (MSc 

in Cybersecurity).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
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όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παραγρ. 
4α και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του 
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του 
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 
85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως 
και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις 
του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως 
άνω νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λει-
τουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχο-
νται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30-45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ 
04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις του 
ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 24).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018 - 2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης 
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’ 
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και 
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

7. Την αριθμ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4334/ 
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 10/16-03-2018 θέμα 
3), η οποία συνοδεύεται από την εισήγηση της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τα συνοδευτικά αυτής, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, 
στοιχεία.

9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (συνεδρία 3/28-03-2018).

10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018 
θέμα 3).

11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).

12. Το αριθμ. 3091/28.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την αριθμ. 
525/22.03.2016 έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

13. Το αριθμ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο του τμή-
ματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με 
τίτλο «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in Cybersecurity), ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in 
CyberSecurity), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Κυβερνοασφάλεια» 
(MSc in Cybersecurity), έχει ως γνωστικό αντικείμενο 
την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης 
μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα ασφάλειας στο δι-
αδίκτυο καθώς και στην εμβάθυνση τεχνολογιών και 
πρακτικών που απαιτούνται για να ανιχνεύονται αλλά 
και να αποτρέπονται απειλές εναντίον πληροφοριακών 
συστημάτων στο διαδίκτυο. Το Πρόγραμμα απευθύνεται 
σε φοιτητές, ερευνητές καθώς και σε στελέχη επιχειρή-
σεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν 
εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο. Οι βασικοί 
στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι οι εξής:
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• H παροχή βασικών θεωρητικών αλλά και εφαρμο-
σμένων γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
επιτυχή ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας στους τομείς 
της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων στο 
διαδίκτυο αλλά και της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων.

• H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο 
της κυβερνοασφάλειας, της αναγνώρισης απειλών αλλά 
και της αποτροπής διαδικτυακών κινδύνων.

• H παροχή βασικών τεχνολογικών γνώσεων για την 
επαγγελματική σταδιοδρομία επιστημονικού προσω-
πικού που θα στελεχώσει κυβερνητικούς οργανισμούς 
αλλά και επιχειρήσεις.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κυβερνοασφά-
λεια (MSc in Cybersecurity).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in 
Cybersecurity) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή 

του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) για 
τους φοιτητές πλήρους φοίτησης (Μ.Δ.Ε.), είναι τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει 2 εξάμηνα 
διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την ολοκλήρωση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική 
διάρκεια διπλασιάζεται για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών στην «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in 
Cybersecurity), απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια» 
(MSc in Cybersecurity), περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα 
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του 
ΠΜΣ θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία 
των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσι-
κή παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά 
ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη 
εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική πα-
ρουσία φοιτητών και διδασκόντων),η οποία μπορεί να 
αποτελεί έως το 80% του συνόλου της διδασκαλίας ή 
υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώ-
ντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρή-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 
αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το 
πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο Μάθημα ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α Δίκτυα Υπολογιστών Computer networks 6
Α Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Security 6
Α Προστασία Δεδομένων και Κρυπτογραφία Data protection and Cryptography 6

Α Νομικά και Εθιμικά Ζητήματα Ασφάλειας
και Ιδιωτικότητας

Legal and Ethical Foundations of Privacy 
and Security 6

A Κυβερνοέγκλημα και Αντιμετώπιση 
Περιστατικών Κυβερνοεπιθέσεων Cybercrime and Incident Response 6

Σύνολο 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β
Αναζήτηση, Διαχείριση και
Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Πειστηρίων 
Κυβερνοεγκλημάτων

Computer Forensics 6

Β Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα Wireless Communications and Networks 6

Β Αντιμετώπιση Εισβολών και Διαχείριση 
Περιστατικών

Intrusion Detection and Event 
Management 6

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 εκ των κάτωθι)
Β Διαδίκτυο των Πραγμάτων Internet of Things 6

Β Έλεγχος Εικονικών Επιθέσεων και Ανάλυση 
Κακόβουλου Λογισμικού Penetration Testing and Malware Analysis 6

Β Διαχείριση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό Knowledge Management in the Web 6
Β Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού Software Development Methodologies 6
Β Συμβουλευτική Εργασία Consulting Project 6

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38407Τεύχος Β’ 3025/27.07.2018

Σύνολο 30
Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation 30

Σύνολο 30
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του 
προγράμματος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας δύναται να προσφέ-
ρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό εξάμηνο, είτε στο εαρινό 
εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθ-
μός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση του 
προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ Σχολής Επιστή-
μων Τεχνολογίας και άλλων Σχολών του ιδίου ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) σε συνδυασμό με το 
άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοακου-
στικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πλη-
ροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή 
υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα). Επιπρό-
σθετα, θα απαιτηθεί και ειδικός εξοπλισμός εργαστηρίου 
κυβερνοασφάλειας, μέρος του οποίου υπάρχει ήδη.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του 
συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος ανά 
παροχή του Προγράμματος,αφορά στις λειτουργικές δα-
πάνες και ανέρχεται στο ποσό των 23700€ και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού €5.000

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων €500

ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. €1.000

V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς €200

VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

€0

VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

€1.000

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

€14.000

ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης €0

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

€2.000

Σύνολο €23.700,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες 
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12 
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00€) ευρώ.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα από-
φαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια» (MSc 
in Cybersecurity)» καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται 
από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογι-
σμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και 
έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση 
της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη 
της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού 
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για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως 
προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο 
του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030252707180008*
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