
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Μεσογειακές Σπουδές» του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ-
σεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμιες Προκλήσεις και 
Συστήματα Αναλύσεων» του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 16 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Μεσογειακές Σπουδές» του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ-

σεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Αριθμ. συνεδρίασης: 125η)

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 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β' 4334) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας 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 νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε 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.) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία δια-
πιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή 
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη 
θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής 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 υπ' αριθμ. 160656/Β7/06.10.2014 (Β΄ 2777) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' 
αριθ. 185767/Β7/04.12.2013 (Β΄ 3188) Υπουργικής Από-
φασης που αφορά στη λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεσογειακές Σπουδές» 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

10. Την απόφαση 15 της 93ης/29.03.2018 Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

11. Την υπ' αριθμ. 1/18.04.2018 απόφαση της 3ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την υπ' αριθμ. 15/24.04.2018 απόφαση της 125ης 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (ΑΔΑ: 6Κ8Ζ469Β7Δ-Τ1Χ).

13. Το με αριθμ. 908/07.03.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων 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 «Μεσογειακές Σπουδές» του Τμήματος 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Μεσογει-
ακές Σπουδές. Αντικείμενο του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, 
λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών απο-
τελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο 
από τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης, των Διε-
θνών Σχέσεων της Κοινωνιολογίας και των Πολιτισμικών 
Σπουδών) των «Σπουδών Περιοχής» στη Μεσόγειο. Στο 
πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προ-
αγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών 
και κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της 
Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών 
στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς 
τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική 
και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την 
ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική ανάπτυξη της χώρας τους μέσα στο σύγχρονο 
διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Μεσογειακές Σπουδές».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι: α) από Τμήμα-
τα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω-
ρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή 
με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, 
πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, 
των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της δημόσιας δι-
οίκησης ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και 
β) από Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε ένα εντατικό έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Γλώσσα Διδασκαλίας 
και Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Y1 Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι Υ 3
Y2 Διενέξεις και ασφάλεια στη Μεσόγειο Υ 9
Y3 Πολιτισμοί και κουλτούρες στη Μεσόγειο Υ 9
Y4 Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση στη Μεσόγειο Υ 9

Σύνολο: 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Υ5 Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες II Υ 3
Υ6 Η Αραβική Ανοιξη και η κοινωνία των πολιτών στη Μεσόγειο Υ 9
Υ7 Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο Υ 9

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ένα εκ των δύο προσφερομένων )
ΥΕ1 Ενέργεια και φυσικοί πόροι στη Μεσόγειο Ε 9

ΥΕ2 Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και πολυπολιτισμικότητα σε συγκριτική διάστα-
ση: Οι Ευρωπαϊκές και οι Αραβικές χώρες Ε 9

Σύνολο: 30

Θερινή Περίοδος

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Διπλωματική Εργασία Υ 15
Σύνολο: 15
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Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-

λύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο 26 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/17.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10 
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023/24, δηλαδή επί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από το ακαδη-
μαϊκό έτος επανίδρυσης του (2018-2019), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.

Άρθρο 11 
Τέλη φοίτησης - Λειτουργικά έξοδα

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 3.000 €.
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β'), ποσοστό 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών εξόδων του προϋπολογισμού του ΠΜΣ κατανέμονται σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€)
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού €2.000
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες €6.000
3 Δαπάνες αναλωσίμων €1.500
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ. €1.000
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς €500

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. €15.000

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ., €9.000

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9α Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης €6.000
9β Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης €5.000

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

€3.300
(μετακινήσεις 

προσκεκλημένων κα-
θηγητών), 

€2.000 
(αγορά εκπαιδευτικού 

υλικού), 
€1.500 

(έξοδα δημοσιότητας - 
προβολής),

 €1.800 
(οργάνωση
συνεδρίου)

ΣΥΝΟΛΟ €54.600
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Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. δύναται να προέρχεται 
και από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμε-
νων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το άρ-
θρο 43 του ν. 4485/17, β) τον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες 
φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην 
περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α1 143), ή του ιδιωτικού τομέα, δ) πόρους από ερευ-
νητικά 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.) των Α.Ε.Ι., ζ) κάθε άλλη νόμιμη 
πηγή.

Άρθρο 12 
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 20 (2) 
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμιες Προκλήσεις και 

Συστήματα Αναλύσεων» του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Αριθμ. συνεδρίασης: 125η)

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/τ.Α΄) και ειδικό-
τερα τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄ 4334) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας 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 νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε 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.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής 
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 υπ' αριθμ. 2975/15.05.2015 (Β΄ 1100) απόφαση 
Πρύτανη με θέμα: «Ίδρυση και Λειτουργία Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επι-
στήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου» και το ΦΕΚ 1485/Β716.07.2015 που αφορά 
διόρθωση σφάλματος της υπ' αριθ. 2975/15.05.2015 
(Β΄ 1100) απόφασης Πρύτανη.

10. Την υπ' αριθμ. 16 απόφαση της 93ης Συνεδρία-
σης/29.03.2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

11. Την υπ' αριθμ. 3/18.04.2018 απόφαση της 3ης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΡΛΔ469Β7Δ-
67Χ). 

12. Την υπ' αριθμ. 19/24.04.2018 απόφαση της 125ης 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

13. Το με αριθμ. 908/07.03.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων 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 «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστή-
ματα Αναλύσεων» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
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του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παγκόσμιες 
Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/17 (Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ εντάσσεται στις Πο-
λιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Είναι διεπιστημονικό 
και συντίθεται από επιμέρους γνωστικά πεδία ως εξής:

α) Διεθνής Πολιτική: Η μελέτη των εθνικών και διεθνών 
δρώντων, δημόσιων πολιτικών και των αλληλεπιδρά-
σεων αυτών στο παγκόσμιο οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτικό γίγνεσθαι,

β) Διοίκηση της διακινδύνευσης: η ολοκληρωμένη με-
λέτη και ανάλυση της διακινδύνευσης ως ένα συγκρο-
τημένο πλαίσιο διοίκησης, διακυβέρνησης και πολιτικής 
σύμφωνα με τα διεθνώς κατοχυρωμένα πρότυπα, 

γ) Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων: η συγκροτημένη 
αξιοποίηση μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πλη-
ροφοριών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, για την 
αναγνώριση, κατανόηση και τη διάγνωση φαινομένων, 
με σκοπό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τη 
λήψη αποφάσεων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη 
της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναγνώριση, 
ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και 
κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο με την αξι-
οποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών 
από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης και της 
ανάλυσης δεδομένων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις «Παγκόσμιες Προκλήσεις και τα Συστήματα 
Αναλύσεων» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια 
Πολιτική.

2. Ανάλυση Δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημά-
των πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστη-
μών, νομικής επιστήμης, οικονομίας και διοίκησης και 
επιστημών πληροφορικής. Κατά περίπτωση, μπορεί να 
γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι από άλλα επιστημονικά πε-
δία εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το επαγγελματικό 
ή επιστημονικό ενδιαφέρον τους ως προς την προσφε-
ρόμενη εξειδίκευση του προγράμματος.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό 
έτος (ή δύο (2) διαδοχικά ακαδημαϊκά εξάμηνα και θε-
ρινή περίοδο) σύμφωνα με το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημε-
ρολόγιο του Ιδρύματος.

Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για ερ-
γαζόμενους φοιτητές σύμφωνα με την πρόβλεψη του 
άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 4485/2017. Στην περίπτωση 
αυτή, η χρονική διάρκεια της φοίτησης εκτείνεται σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας στη θερινή περίοδο του τετάρτου κατά σειρά 
εξαμήνου.

Η πλήρης φοίτηση ξεκινά στο χειμερινό εξάμηνο στο 
ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής και ολοκληρώνεται στη 
θερινή περίοδο που ακολουθεί το εαρινό εξάμηνο του 
ιδίου.

Η μερική φοίτηση ξεκινά στο χειμερινό εξάμηνο στο 
ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής και ολοκληρώνεται στη θε-
ρινή περίοδο που ακολουθεί το εαρινό εξάμηνου του 
επόμενου κατά σειρά ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Γλώσσα Διδασκαλίας 
και Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Το πρόγραμμα σπουδών εκτείνεται σε δύο εξάμηνα 
και αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μο-
νάδες ECTS και διαμορφώνεται ως εξής:

ECTS
Χειμερινό Εξάμηνο 30

Μαθήματα
Μεθοδολογία εκπαίδευσης και επιστημονικό υπόβαθρο 6
Διεθνής Πολιτική 8
Διοίκηση της διακινδύνευσης 8
Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 8

Εαρινό Εξάμηνο 30
Μαθήματα

Θέματα εμβάθυνσης στη Διεθνή Πολιτική 8
Θέματα εμβάθυνσης στη Διοίκηση της διακινδύνευσης 8
Θέματα εμβάθυνσης στην Ανάλυση δεδομένων 8
Μεθοδολογία εκπόνησης και σχέδιο διπλωματικής εργασίας 6
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Θερινή περίοδος 15
Έρευνα - Ειδίκευση

Ειδίκευση - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15
Σύνολο ECTS στο ΠΜΣ 75

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.
Σεμινάρια με προσκεκλημένους διδάσκοντες από το εξωτερικό δύναται να διεξάγονται στην αγγλική.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα ή, κατ' εξαίρεση, στην αγ-

γλική γλώσσα με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και κατόπιν έγκρισης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο σε είκοσι πέντε (25) κατ' έτος. 
Έως και 30% αυτών (με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο) γίνεται δεκτό σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός έως και ένας (1) υπερά-
ριθμος φοιτητής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/17.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την λειτουργία του ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» είναι απαραίτητη μία μόνο αί-
θουσα εφόσον διαθέτει Η/Υ ισάριθμους με τον αριθμό των εισακτέων. Στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ μπορεί 
να αξιοποιηθεί είτε, εκ περιτροπής, μία αίθουσα διδασκαλίας και η αίθουσα Η/Υ για τη θεωρητική και εφαρμοσμένη 
εκπαίδευση αντίστοιχα, είτε μόνο η αίθουσα Η/Υ για το σύνολο της εκπαίδευσης.

Άρθρο 10 
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 (δηλαδή επί πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη από το 
ακαδημαϊκό έτος επανίδρυσης 2018-2019, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.

Άρθρο 11 
Τέλη φοίτησης - Λειτουργικά έξοδα

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 3.000 €. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 216772/
Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β'), ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουρ-
γικών εξόδων του προϋπολογισμού του ΠΜΣ κατανέμονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €
1α Δαπάνες εξοπλισμού 1.500 €
1β Δαπάνες λογισμικού 2.500 €
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3.000 €
3 Δαπάνες αναλωσίμων 700 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.300 €
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 5.000 €

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτού-
των που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 10.500 €

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 8.000 €
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000 €
9α Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 4.200 €
9β Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 5.000 €
10α Λοιπές δαπάνες - έξοδα δημοσιότητας-προβολής, 2.000 €
10β Λοιπές δαπάνες - αγοράς εκπαιδευτικού υλικού 1.000 €
10γ Λοιπές δαπάνες - οργάνωσης θερινού σχολείου/συνεδρίου 3.800 €

ΜΕΡΙKO ΣΥΝΟΛΟ (70%) 52.500 €

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 22.500 €

ΣΥΝΟΛΟ 75.000 €
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Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. δύναται να προέρχεται και από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 

του ν. 4485/2017, β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 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 Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 12 
Τελικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 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, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ  
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*02030522707180008*

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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