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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   πράξης 932 (1)

Τροποποίηση γνωστικού αντικειμένου του Τομέα 

Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλο-

γίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλο-

ντος της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 10 του ν. 4485/

2017 (114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. Β1/551/26-8-1982 (ΦΕΚ 633 Β') υπουργι-
κή απόφαση «Δημιουργία Τμημάτων στα Α.Ε.Ι.» με την 
οποία ιδρύθηκε το Τμήμα Γεωλογίας.

3. Το π.δ. 207/1983 (ΦΕΚ 77 Α') «Συγκρότηση Σχολών 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» με το οποίο το Τμήμα Γεω-
λογίας εντάχθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

4. Την αριθμ. Β1/570/20-6-1983 (ΦΕΚ 351 Β') υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Γεωλογίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3864

48311

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48312 Τεύχος Β’ 3864/06.09.2018

του Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία συστάθηκε, 
μεταξύ άλλων, ο Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρ-
μοσμένης Γεωλογίας και καθορίστηκε το γνωστικό του 
αντικείμενο.

5. Την αριθμ. Β1/427/30-9-1987 (ΦΕΚ 534 Β') υπουρ-
γική απόφαση όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 245 
Β'/1989 «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πα-
νεπιστημίου Αδηνών», με την οποία συστάθηκαν νέοι 
Τομείς στο Τμήμα Γεωλογίας.

6. Το π.δ. 197/2004 (ΦΕΚ 175 Α') «Μετονομασία του 
Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με 
το οποίο το Τμήμα Γεωλογίας μετονομάστηκε σε Τμήμα 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

7. Την αριθμ. 125840/Β1/1-10-2008 (ΦΕΚ 2082 Β') 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση γνωστικών αντι-
κειμένων των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας και Γε-
ωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εδνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
με την οποία τροποποιήθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα 
των Τομέων του Τμήματος.

8. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α') «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Την από 6-6-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

10. Την από 2-2-2018 εισήγηση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας.

11. Την από 14-2-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

12. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του γνωστικού αντι-
κειμένου του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμο-
σμένης Γεωλογίας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου του Το-
μέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 
του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος με την 
προσθήκη γνωστικών αντικειμένων στα ήδη υπάρχοντα 
του εν λόγω Τομέα, ως ακολούθως: Τεκτονική Ανάλυση, 
Ενεργός Τεκτονική, Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων-
Τρωτότητα, Διαχείριση Υδατικού Δυναμικού-Μαθηματι-
κά Ομοιώματα, Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών στη Γεωλογική Χαρτογράφηση και στη 
Γεωλογία Περιβάλλοντος.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθηνα, 26 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    

Αριθμ. 31397 (2)

Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Η Βυζαντινή 

μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία 

(Byzantine musical science and artistic creation)» 

μεταξύ των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της 

Σχολής Καλών Τεχνών και Θεολογίας της Θεολο-

γικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

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

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 43 
και 85 παρ. 2α .

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 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 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α'38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής” και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την Πρυτανική απόφαση με αριθμ. 19602/1-6-2016 
(ΦΕΚ 1621/8-6-2016 τ.Β') ίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο: 
«Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δη-
μιουργία».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μου-
σικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμ. 471/23-2-2018).
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7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θε-
ολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
12/22-2-2018).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών 
και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη 
συνδιοργάνωση του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Η Βυζαντινή μου-
σική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine 
musical science and artistic creation)».

9. Τη θετική εισήγηση με αριθμ. 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. Τη με αριθμ. 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/
2017 (Α΄114)».

11. Τη με αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αριστοτελείο Πανεπι-
στημίο Θεσσαλονίκης), περί του ορισμού Αναπληρωτών 
Πρύτανη του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρω-
τές Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη».

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Μουσικών 
Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών και Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη 
και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine musical science 
and artistic creation)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών 
Τεχνών και Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν 
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
επανιδρυμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Η Βυζαντινή μου-
σική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine 
musical science and artistic creation)», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και του Τμήματος Θεολογίας του του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η μελέτη, 
η έρευνα και η παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό πεδίο: «Η Βυζαντινή 
μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία». Ο τίτ-
λος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συ-
νεργαζόμενα Τμήματα. Ο τίτλος έχει επίσης ως σκοπό 
την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου 
και για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στις 
περιγραφόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις. Στο πλαί-
σιο αυτό οι αρτιότερες συγγραφές των μεταπτυχιακών 
φοιτητών δύναται (επωνύμως και με την άδεια τους) 
να δημοσιεύονται σε σχετική ηλεκτρονική έκδοση του 
Δ.Π.Μ.Σ.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προ-
αγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των 
τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους 
των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπου-
δών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή 
και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επι-
στημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Το αναφερθέν Δ.Π.Μ.Σ. των δύο Τμημάτων αποσκοπεί 
στο να πραγματοποιεί συστηματική επιστημονική έρευ-
να και να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο 
επιστημονικό πεδίο της Βυζαντινής μουσικής επιστήμης.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Προγράμματος είναι 
η προαγωγή της γνώσης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και η ανάπτυξη της έρευνας στην επιστήμη της Βυζαντι-
νής Μουσικολογίας σε επίπεδο ιστορίας, μορφολογίας, 
βαθιάς θεωρητικής και πρακτικής γνώσης της ασματι-
κής πράξης, παλαιογραφικής εξέλιξης και ανάπτυξης, 
γνώσης και σύγκρισης των κατά τόπους ασματικών 
παραδόσεων και ιδιαιτεροτήτων, βασικής σπουδής και 
ενασχόλησης με τις πρωτογενείς πηγές της (χειρόγρα-
φοι κώδικες, έντυπα βιβλία, ηχογραφήσεις) και σχέ-
σης-επίδρασής της στις ασματικές παραδόσεις άλλων 
λαών (εν γένει σλαβική, ρουμανική, αραβική, αγγλική, 
κ.ά., καθώς και στις γλώσσες των χωρών της ορθόδοξης 
ιεραποστολής). Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
λειτουργική και τελετουργική διάσταση της Βυζαντινής 
μουσικής επιστήμης, καθώς και στην ενδελεχή γνώση 
και ερμηνεία του βασικού υλικού της υμνογραφίας το 
οποίο αποτελεί τον λόγο ύπαρξης του μέλους. Τέλος, 
μελετώνται και διδάσκονται οι σχέσεις με τις ευρύτερες 
ανατολικές μουσικές παραδόσεις, η επίδραση του βυζα-
ντινού μουσικού πολιτισμού διαχρονικά έως και σήμερα 
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στην διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, 
και λόγω της ανάγκης για πληρότητα της παρεχόμενης 
γνώσης αλλά και λόγω των σύγχρονων αναγκών στις 
τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες, ιδιαίτερη έμφαση δί-
νεται στην μεθοδολογία και την παιδαγωγική διάσταση 
της διδασκαλίας, στην οργάνωση και διεύθυνση χορών 
ψαλτών ή ψαλτριών, και στο εποπτικό υλικό που αυτά 
απαιτούν.

Με βάση τα παραπάνω επιδιώκεται:
α) Η ειδική σπουδή, καλλιέργεια και προαγωγή της 

Βυζαντινής μουσικής επιστήμης και η διεπιστημονική 
μελέτη της ως μέγιστο και διαχρονικό πολιτιστικό γε-
γονός, β) Η άρτια συγκρότηση νέων επιστημόνων, γ) Η 
στελέχωση της ευρύτερης μουσικής εκπαίδευσης και της 
εκκλησίας με καλύτερα και βαθύτερα καταρτισμένους 
επιστήμονες μουσικούς - κατόχους υψηλής μουσικής, 
λειτουργικής και υμνολογικής παιδείας, δ) Η διερεύνη-
ση και σπουδή και ευρεία προβολή των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την ιστορική και πολιτιστική διάσταση 
του Βυζαντινού, μεταβυζαντινού και νεώτερου μουσικού 
πολιτισμού, των ανθρώπων-καλλιτεχνών και δημιουρ-
γών που πρωτοστατούν σε αυτήν και της παγκόσμιας 
απήχησης του έργου τους.

Ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλλει 
στην καλύτερη προετοιμασία και κατάρτιση των μελλο-
ντικών μουσικών εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν 
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τις 
εκκλησιαστικές και άλλες μουσικές σχολές και ωδεία, τις 
πάσης φύσεως Μουσικές Ακαδημίες, στελέχη για πολιτι-
στικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς της Ελλάδος 
και της αλλοδαπής. Επιδιώκεται ακόμη η συνεργασία με 
ειδικούς φορείς όπως το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικο-
λογίας, η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, ο Τομέας 
Ψαλτικής και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών 
Σπουδών Βόλου και ανάλογοι φορείς της Ελλάδος και 
του εξωτερικού για την προαγωγή της ατομικής και ομα-
δικής έρευνας και την μουσική εκτέλεση και καλλιτεχνική 
παρουσίαση των επιτευγμάτων του Βυζαντινού Μουσι-
κού πολιτισμού. Ο στόχος αυτός εμπίπτει απόλυτα και 
στις προτροπές της τελικής εξωτερικής αξιολόγησης του 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών του του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου ρητώς αναφέρεται: 
Expansion of the research and performance activities.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και 
καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine musical science and 
artistic creation)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο συγκεκριμένο ΔΠ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΕΚΠΑ, του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ηπείρου, του 

Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, των Θεολογικών Σχολών Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων 
ανθρωπιστικών, κοινωνικών, θετικών και τεχνολογικών 
επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γί-
νονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και πτυχιούχοι Τμημάτων 
ΑΤΕΙ κατά προτίμηση συναφούς γνωστικού αντικειμένου, 
καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακα-
δημιών και μάλιστα των Προγραμμάτων εκκλησιαστικής 
μουσικής αυτών. Εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εισαγωγή στο ΔΠ.Μ.Σ. είναι η επαρκέστατη και τεκ-
μηριωμένη γνώση της θεωρίας και πράξης της Βυζαντι-
νής μουσικής επιστήμης, καθώς και μίας τουλάχιστον 
ξένης γλώσσας με σαφή προτεραιότητα και προτίμηση 
στην αγγλική.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
διαφόρων Τμημάτων του του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος στο Δ.Π.Μ.Σ., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, και έχουν τίτλο 
σπουδών και επιτελούν έργο στο οικείο Ίδρυμα το οποίο 
είναι συναφές με το παρόν Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο παρόν Δ.Π.Μ.Σ. 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ο φοιτητής απαιτείται να 
συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονά-
δες (ECTS). Κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο οφείλει να παρακο-
λουθήσει και να ε Επιχειρήσεις ξετασθεί με επιτυχία σε έξι 
(6) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (τρία [3] μαθή-
ματα ανά εξάμηνο), τα οποία αντιστοιχούν το καθένα σε 
8 ή 10 ECTS και συνολικά σε πενήντα (50) ECTS. Επιπρό-
σθετα, σε αυτά τα δύο πρώτα εξάμηνα υπάρχει η σαφής 
υποχρέωση της συμμετοχής όλων των μεταπτυχιακών 
φοιτητριών/φοιτητών στην Πρακτική άσκηση (χορωδι-
ακό σύνολο που θα ασκείται σε εβδομαδιαία βάση) που 
θα προβάλλει σε καλλιτεχνικό επίπεδο το έργο που πα-
ράγεται από την διδασκαλία, έρευνα και συγγραφή που 
διενεργείται κατά την διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. Η συμμετοχή 
στην Πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) ECTS 
στο Α΄ εξάμηνο και 6 στο Β', σύνολο δέκα (10) ECTS. Κατά 
το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την μεταπτυχιακή δι-
πλωματική τους εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) ECTS. Η γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος 
είναι η Ελληνική και η Αγγλική .
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Το πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται 
ως εξής:

ECTS

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

1101 Βυζαντινή Μουσικολογία: Ιστορία και επιστη-
μολογικά ζητήματα

8

1102 Πρακτική και θεωρητική σπουδή της ψαλτικής 8

1103 Σύγχρονα Λειτουργικά θέματα: ιστορικές,
θεολογικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις

10

Πρακτική Ασκηση Α' 4

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

1104 Παλαιογραφία και μουσικολογική ανάλυση του 
βυζαντινού μέλους

8

1105 Ψαλτικά χειρόγραφα, εξηγήσεις και εξηγητές 8

1106 Μάθημα επιλογής από την προτεινόμενη λίστα 8

Πρακτική Άσκηση Β' 6

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (στην ελλη-
νική ή αγγλική γλώσσα)

30

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Το μάθημα επιλογής (Β' εξάμηνο) θα επιλεγεί από τον 
παρακάτω κατάλογο μαθημάτων:

1. «Από την ομιλία στον ύμνο: ο ομιλητικός χαρακτή-
ρας της νεκρώσιμης ακολουθίας». Κωδικός μαθήματος 
2503, Β' εξάμηνο.

2. «Θεολογία και πολιτισμός στο Εορτολόγιο και Ευχο-
λόγιο». Κωδικός μαθήματος 2502, Β' εξάμηνο.

3. «Θέματα χειρόγραφης παράδοσης και κριτικής κει-
μένου». Κωδικός μαθήματος 2104, Β' εξάμηνο.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο στους δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμ. 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν 
μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Θεο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 

καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) 
από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υλικοτεχνική υποδομή των δύο συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων, γενικότερα του Α.Π.Θ., καθώς και ο εξοπλισμός ο 
οποίος αποκτάται ειδικά για την λειτουργία του.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ενδεικτικά, ο ετήσιος Προϋπολογισμός ο οποίος θα 
ισχύσει για πέντε (5) συνεχή έτη, και με ένα μέσο όρο 
δέκα (10) εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών κατ'έτος 
έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Τέλη φοίτησης 16.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 16.500,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμι-
κού

1.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

2.200,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

1.390,00 €

5. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

3.960,00 €

6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημο-
σιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες ερ-
γασιών πεδίου.

1.000,00 €

7. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 4.950,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 16.500,00 €

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης (συνολικά 1.650,00 €/ανά φοιτητή/ήτρια για 
ένα κύκλο σπουδών- [τρία (3) εξάμηνα φοίτησης]).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/ήτριες έχουν εισα-
χθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνεχί-
ζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την πρυ-
τανική απόφαση με αριθμ. 19602/1-6-2016 (ΦΕΚ 1621/
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8-6-2016 τ.Β') και τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (114 Α') διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα 
αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 18 (3) 

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Οικονομία, Άμυνα και 

Ασφάλεια»/ Economics, Defence and Security» 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπι-

στημίου Πελοποννήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126η)

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/
2018 (ΦΕΚ Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β'4334) υπουργι-
κή απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α' 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. 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 (ΦΕΚ 
Α' 98).

7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/
06.12.2017 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη 
θητεία, από της εκδόσεως της πράξης.

8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ.Β') απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν.4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την αριθμ. 2982/31.05.2017 (Β'2031) απόφαση 
Πρύτανη που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Οικονομία, Αμυνα και Ασφάλεια/ Economics, Defence 
and Security» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρία 9η/27.03.2018).

11. Την αριθμ. 2/27.04.2018 απόφαση της 5ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την αριθμ. 17/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (ΑΔΑ: 7ΜΝ0469Β7Δ-Ρ14).

13. Το αριθμ. 877/06.03.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Οικονομία, Αμυνα και Ασφάλεια/ 
Economics, Defence and Security» του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομία, Αμυνα και Ασφάλεια/ 
Economics, Defence and Security» σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία, Αμυνα 
και Ασφάλεια» (MSc in Economics, Defence and Security).
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Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

To γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην 
Οικονομία, Αμυνα και Ασφάλεια. Το πρόγραμμα αποσκο-
πεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της 
έρευνας στο χώρο της Οικονομίας, Αμυνας και Ασφά-
λειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ειδικευ-
μένων στελεχών στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας μέσω της ενίσχυσης της ικανό-
τητας συνδυασμού θεωρίας και πράξης στα οικονομικά 
θέματα για την εξεύρεση των βέλτιστων πολιτικών και 
στρατηγικών που αφορούν στην Εθνική και Ευρωπαϊκή 
άμυνα και ασφάλεια. Οι απόφοιτοι του προγράμματος 
θα έχουν εξειδικευμένες γνώσεις καλύπτοντας ανάγκες 
που εστιάζονται στα θέματα που άπτονται στην άμυνα 
και στην ασφάλεια τα οποία και θα εξεταστούν τόσο 
από οικονομική σκοπιά όσο και μέσα στο πλαίσιο των 
διεθνών σχέσεων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα χρηματο-
οικονομικών, οικονομικών, θετικών και τεχνολογικών 
επιστημών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, 
πτυχιούχοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής 
και του Λιμενικού Σώματος καθώς και πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς το 
αντικείμενο του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελλη-
νική. Μέρος του προγράμματος μπορεί να προσφέρεται 
και στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα που αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων 
υποχρεωτικών και επιλογής.

Άρθρο 7
Δομή προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται:

• Οι φοιτητές/τριες να συγκεντρώσουν 90 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

• Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 3 εξάμηνα σπουδών.
• Στα Α' και Β' εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρακολου-

θούν πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξε-
τάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο Γ' 
εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) υπο-
χρεωτικά μαθήματα και επιπλέον επιλέγουν 2 μαθήματα 

ή διπλωματική εργασία.
Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του 

Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζο-
νται στον κατωτέρω πίνακα:

Α' εξάμηνο ECTS

Οικονομικά της Αμυνας 6

Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία 6

Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια 6

 

Α' εξάμηνο ECTS

Οικονομία και Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων 6

Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομι-
κή (Υποχρεωτικό - Κατ’ επιλογή)

6

Ή

Διεθνείς Οργανισμοί (Υποχρεωτικό -Κατ' επιλογή) 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β' εξάμηνο ECTS

Συμπεριφορικά Οικονομικά και Θεωρία Ώθησης: 
Θεωρία και 6 εφαρμογές

Θεσμικά Οικονομικά 6

Αγορές Ενέργειας και Ενεργειακή Ασφάλεια 6

Αρχές Μακροοικονομικής και Διεθνούς Οικονομικής 6

Ιδεολογία και Οικονομία (Υποχρεωτικό-Κατ' επιλογή) 6

Ή

Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία και 
εφαρμογές 6 (Υποχρεωτικό -Κατ' επιλογή)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ' εξάμηνο (Υποχρεωτικά) ECTS

Γεωπολιτική και Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών 6 

Θεωρία Παιγνίων 6

Αρχές χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής 6

Γ' εξάμηνο (Επιλογής)

Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων 6

Κοινωνικό Κεφάλαιο, Θεσμοί και Πολιτική Συμπερι-
φορά

6

Ή

Διπλωματική εργασία 12

ΣΥΝΟΛΟ 30

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να 
επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 
εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα αξιοποιηθεί η υλικοτε-
χνική υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32,
παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται στο ποσό των 2.625€ ανά φοιτητή. Σε κάθε 
περίπτωση θα ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες των δια-
τάξεων του άρθρου 35, παρ. 1 έως 4 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 12 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ απόφ. 16 (4) 

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Δη-

μοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων» (MSc in Public Management) του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημί-

ου Πελοποννήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126η)

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/
2018 (ΦΕΚ Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β'4334) υπουργι-
κή απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-

πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α' 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. 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 (ΦΕΚ 
Α' 98).

7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/
06.12.2017 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη 
θητεία, από της εκδόσεως της πράξης.

8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ.Β') απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν.4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την αριθμ. 116513/Β7/24.7.2014 (Β΄ 2157) υπουργι-
κή απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της  αριθμ. 99938/
Β7 (Β΄ 1436) υπουργικής απόφασης που αφορά «στο 
Π.Μ.Σ. με τίτλο “Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπη-
ρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων” του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου - Αναμόρφωση του προγράμματος».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρία 9η/27.03.2018).

11. Την αριθμ. 1/27.04.2018 απόφαση της 5ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την αριθμ. 15/30.04.2018 απόφαση της 126ης Συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου (ΑΔΑ: 7ΧΗΖ469Β7Δ-ΚΣΞ).

13. Το αριθμ. 877/06.03.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων 
Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» 
(Public Management) του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση 
Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επι-
χειρήσεων» (MSc in Public Management) σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων 
Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» 
(MSc in Public Management).

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι παροχή εξει-
δικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην Ορ-
γάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αποσκο-
πεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της 
έρευνας στο χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημο-
σίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων 
Επιχειρήσεων. Στοχεύει στη δημιουργία ειδικευμένων 
ανώτερων στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να 
προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και να συμβάλουν στη βελτίωση 
της οργάνωσης, της ανταγωνιστικότητας και της αποτε-
λεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική. Μέρος του προγράμματος μπορεί να παρέχεται 
και στην αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά ενενήντα (90). Ο τρόπος συμπλήρωσης των 90 
πιστωτικών μονάδων είναι οι εξής:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων, 

επτάμιση (7,5) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστο (Σύ-

νολο πιστωτικών μονάδων: 60). Από τα μαθήματα αυτά, 

επτά (7) είναι υποχρεωτικά και ένα (1) είναι επιλογής, 

β) Επιτυχή εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα. 

γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30) 

πιστωτικών μονάδων (Σύνολο διδακτικών πιστωτικών 

μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90).

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του 

Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζο-

νται στον ακόλουθο πίνακα:

Α' Εξάμηνο: Μαθήματα ECTS

1 Βασικές Οικονομικές Αρχές και Δημόσιοι Ορ-
γανισμοί και Επιχειρήσεις

7,5

2 Οργάνωση και Διοίκηση των Δημοσίων Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών

7,5

3 Δημόσια Οικονομική 7,5

4 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 
των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

7,5

Σύνολο ECTS 30

Β' Εξάμηνο: Μαθήματα

1 Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

7,5

2 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων

7,5

3 Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη και Δημόσιοι 
Οργανισμοί και επιχειρήσεις

7,5

4 Μάθημα Επιλογής 7,5

Σύνολο ECTS 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Επιχειρηματικότητα και Δημόσιες Επιχειρήσεις

2 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

3 Μάρκετινγκ Δημόσιων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών

4 Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

5 Διοίκηση και Αξιολόγηση Έργων

6 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

7 Δημόσια Λογιστική

8 Οικονομικές Πολιτικές της ΕΕ

9 Θεσμοί και Δημόσιος

Γ΄Εξάμηνο: ΔΙΠΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ECTS

1 Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 30

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά 

στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να 

επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και 

ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
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Άρθρο 7

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32,
παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Το συνολικό τέλος φοίτησης ανά μεταπτυχιακό φοι-
τητή ανέρχεται σε 3.100 ευρώ για τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ  
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*02038640609180012*

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,
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