
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «Δίκαιο 
της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και της Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

2 Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.  4485/2017 με τίτλο «Τρα-
πεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Σχολής Διοίκη-
σης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έγκριση 
της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

3 Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «MSc in En-
terprise Risk Management» της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Δι-
οίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. TEK: 2300 (1)
  Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «Δίκαιο 
της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έγκριση της οργά-
νωσης και της λειτουργίας του. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης: 381/2.3.2.2.ακ./29-5-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του ν. 2552/

1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (Α’ 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/27.8.2015) 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/28.2.2018) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Την αριθμ. ΤΕΚ 138/12-02-2015 πράξη ίδρυσης του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δίκαιο της Οι-
κονομίας και των Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 346/11-03-2015, 
τ.Β’) του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής όπως αντι-
καταστάθηκε από την αριθμ. 326/2.9.ακ./13-02-2017 (1) 
απόφαση (ΦΕΚ 1705/18-05-2017, τ.Β’).

7. Το με αριθμ. 5/15-5-2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

8. Το με αριθμ. 381/29-5-2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το με αριθμ. 88/16-04-2018 πρακτικό της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο εγκρίθηκε στην 
381η/29-05-2018 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στην 88η/
16-4-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας.

11. Το αριθμ. 135209/Ζ1/10-8-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

12. Την αριθμ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του κοινού Διαπανεπιστημιακού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Δί-
καιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και η Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας οργανώνουν κα λειτουργούν το 
Διαπανεπιστημιακό (Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και 
των Επιχειρήσεων» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης, του 
Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266, 
τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Ειδικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος 
«Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» είναι η 
εξειδίκευση πτυχιούχων συγκεκριμένων σχολών σε σύγ-
χρονα θέματα δικαίου των επιχειρήσεων και των εμπο-
ρικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών με την εκπόνηση Διπλωματι-
κής Εργασίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.

Η Διπλωματική αυτή Εργασία θα πρέπει να ανταποκρί-
νεται στα επιστημονικά πρότυπα, όπως έχουν διαμορ-
φωθεί από τους ισχύοντες κανόνες δικαίου σε κοινοτικό 
επίπεδο. Ο απόφοιτος μέσα από την εκπόνηση ενός υψη-
λού επιστημονικού επιπέδου Διπλωματικής Εργασίας 
εξειδικεύει ης γνώσεις του σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα υπό την πλήρη και συνεχή παρακολούθη-
ση του επιβλέποντα Καθηγητή, ολοκληρώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη διεύρυνση του επιστημονικού τους 
υποβάθρου στις γνωστικές περιοχές του Δικαίου, των 
Οικονομικών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρακολουθώντας συ-
νεχώς τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο προβαίνει στην αναμόρφωση, στον εμπλουτισμό 
και στην επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των 
θεματικών Ενοτήτων.

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τις θεματικές Ενότητες 
με τη μεθοδολογία της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης.

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνει με αντί- 
κειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.

Κύριος στόχος της διάθρωσης των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων είναι η διεύρυνση της δεξαμενής γνώσεων 
των φοιτητών και η ανταγωνιστική ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο. Περαιτέρω, το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους 

τη δυνατότητα της προσαρμογής στα νέα δεδομένα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και την επιτυχή εξεταστική δοκιμασία 
στην διπλωματική εργασία, ο απόφοιτος αποκτά πρό-
σθετα εφόδια και πλεονεκτήματα. Ειδικότερα:

- Εμπεδώνει και διευρύνει τις γνώσεις του και τον επι-
στημονικό του ορίζοντα στο γνωστικό αντικείμενο του 
δικαίου των επιχειρήσεων και των διεθνών εμπορικών 
συναλλαγών.

- Αποκτά τη δυνατότητα να διαμορφώσει νέες καινο-
τόμες πρακτικές στην έγκυρη και αποτελεσματική αντι-
μετώπιση υποθέσεων.

- Ενισχύει την ικανότητα να συνδυάσει την επαγγελ-
ματική του εμπειρία με τα νέα επιστημονικά δεδομένα 
σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.

- Προσεγγίζει αξιόπιστα και αποτελεσματικά σύνθε-
τες και αμφισβητούμενες υποθέσεις και δίνει αποδεκτές 
λύσεις.

- Αυξάνει την αναλυτική του ικανότητα και διαμορφώ-
νει ένα νέο μοντέλο σκέψης, διάκρισης, επεξεργασίας 
και αξιολόγησης που συμβάλει καταλυτικά στην αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση των υπό επίλυση ζητημάτων.

- Πολλαπλασιάζει αφενός τις διαχειριστικές ικανότητες 
προσέγγισης και χειρισμού των εκάστοτε υποθέσεων 
και αφετέρου τις επικοινωνιακές δυνατότητες των απο-
φοίτων με τους συναλλασσόμενους σε επαγγελματικό 
περιβάλλον.

- Ενδυναμώνει τις ικανότητες ευελιξίας και ικανοτή-
των των αποφοίτων, προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις υψηλές απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι- Γλώσσα Διδασκαλίας

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πα-
νεπιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα 
είναι στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, θα είναι 
ενιαίος και θα χορηγείται από κοινού, από το ΕΑΠ και το 
ΠΛ. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΜΠΣ θα είναι η ελληνική 
γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα θα είναι επίσης και το σύ-
νολο του διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού), 
καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων για την ολο-
κλήρωση του προγράμματος εργασιών και εξετάσεων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς 
γνωστικού αντικειμένου και άλλων συναφών με το θέμα 
και τους σκοπούς τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την αξιολό-
γηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα 
στοιχεία του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, υπό την επιφύ-
λαξη των άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργα-
σίας μεταξύ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απα-
ραίτητη επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας η επάρκεια 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας επίπεδου τουλάχιστον Β1.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής πα-
ρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) 
καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική 
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 
δύο (2) έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120. 
Αναλυτικά, η διάρθρωση του είναι η ακόλουθη:

1ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο (Υπο-

χρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ Γνωστικά αντι-

κείμενα της Θ.Ε.:
• Οικονομικές Ελευθερίες και Προστασία των θεμελι-

ωδών δικαιωμάτων.
• Κράτος και αγορά - τα μοντέλα οικονομικής διακυ-

βέρνησης.
• Παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση της οικονομίας και 

οικονομική κρίση - οι θεσμικές συνέπειες.
Θεματική Ενότητα: Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Υποχρε-

ωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ Γνωστικά αντι-

κείμενα της ΘΕ:
• Δίκαιο Ανταγωνισμού.
• Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
• Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
Θεματική Ενότητα: Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Υποχρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ Γνωστικά αντι-

κείμενα της ΘΕ:
• Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων
• Δίκαιο Ενέργειας
• Δίκαιο Περιβάλλοντος
2ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και 

Εμπορικών Συναλλαγών (Υποχρεωτική, ECTS 20).
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ Γνωστικά αντι-

κείμενα της ΘΕ:
• Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
• Χρηματοπιστωτικό δίκαιο
• Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική, 

ECTS 40).
Διαχείριση από το ΠΛ και Συντονισμός από κοινού

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α’) όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του, κτιρί-
ων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να μισθωθούν 
από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύ-
ψουν από τον αριθμ. των τελικώς εγγεγραμμένων φοι-
τητών του Προγράμματος και η υλικοτεχνική υποδομή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Ειδικότερα θέματα λειτουργίας ρυθμίζονται από το 
ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 29 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ   

Ι

  Αριθμ. TEK: 2301 (2)
Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «Τρα-

πεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Σχολής Διοίκη-

σης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έγκριση 

της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 381/2.3.2.1.ακ./29-5-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 266/24.12.1997), όπως ισχύουν .

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
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την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (Α’ 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/27.8.2015) 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/28.2.2018) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Την αριθμ. ΤΕΚ 139/12-02-2015 πράξη ίδρυσης 
του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τραπε-
ζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 346/
11-03-2015, τ.Β’) του Προέδρου της Διοικούσας Επιτρο-
πής όπως αντικαταστάθηκε από την αριθμ. 326/2.9.ακ./
13-02-2017 (2) απόφαση (ΦΕΚ 1705/18-05-2017, τ.Β’).

7. Το με αριθμ. 5/15-5-2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

8. Το με αριθμ. 381/29-5-2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το με αριθμ. 88/16-04-2018 πρακτικό της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο εγκρίθηκε στην 381η /
29-05-2018 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στην 88η/
16-4-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας.

11. Το αριθμ. 135209/Ζ1/10-8-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

12. Την αριθμ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την επανίδρυση του κοινού Διαπανεπιστημιακού Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τρα-
πεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου και της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και η Σχολή Διοίκησης του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας οργανώνουν κα λειτουργούν το 
Διαπανεπιστημιακό (Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τραπεζική, Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφα-
σης, του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 
(ΦΕΚ 266, τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την 
κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε 
οι απόφοιτοι του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρημα-
τοπιστωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφο-
ρά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστα-
σίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών 
γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης 
και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος. Η επίτευξη του επι-
διωκόμενου σκοπού θα έχει ως αποτέλεσμα να δημι-
ουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών 
να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και 
συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινο-
τόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και 
στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τη 
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει 
σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν 
να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογι-
στικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, 
που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη 
και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα 
είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέ-
λιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που 
αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση 
στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να 
αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία 
για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι- Γλώσσα Διδασκαλίας

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πανε-
πιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι 
στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, θα είναι ενιαίος 
και θα χορηγείται από κοινού, από το ΕΑΠ και το Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ θα είναι η ελληνική 
ή/και η αγγλική γλώσσα. Στην ελληνική ή/και αγγλική 
γλώσσα θα είναι επίσης και το σύνολο του διδακτικού 
υλικού (βασικού και εναλλακτικού), καθώς και το σύνολο 
των εργασιών και εξετάσεων, οι οποίες προβλέπονται για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς 
γνωστικού αντικειμένου και άλλων συναφών με το θέμα 
και τους σκοπούς τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την παρακο-
λούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη επιπλέον 
της γλώσσας διδασκαλίας η επάρκεια γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας, επίπεδου τουλάχιστον Β2.
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Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψη-
φίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, υπό την επιφύλαξη των άρθρων του Ειδι-
κού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής πα-
ρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) 
καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική 
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 
δύο (2) έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120. 
Αναλυτικά, η διάρθρωση του είναι η ακόλουθη:

1ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών 

(Υποχρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ Γνωστικά αντι-

κείμενα της ΘΕ:
• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
• Οργάνωση και Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών
• Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης
Θεματική Ενότητα: Λογιστική Ι (Υποχρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ Γνωστικά αντι-

κείμενα της ΘΕ:
• Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
• Προχωρημένη Λογιστική
Θεματική Ενότητα: Χρηματοοικονομική (Υποχρεωτική, 

ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ Γνωστικά αντι-

κείμενα της ΘΕ:
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Ανάλυση Επενδύσεων
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
2ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Λογιστική II (Υποχρεωτική, ECTS 

20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ Γνωστικά αντι-

κείμενα της ΘΕ:
• Λογιστική Εταιριών
• Διοικητική Λογιστική
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική, 

ECTS 40).
Διαχείριση από το ΠΛ και Συντονισμός από κοινού.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α’) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του, κτιρί-
ων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να μισθωθούν 
από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύ-
ψουν από τον αριθμ. των τελικώς εγγεγραμμένων φοι-
τητών του Προγράμματος και η υλικοτεχνική υποδομή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Ειδικότερα θέματα λειτουργίας ρυθμίζονται από το 
ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 29 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. TEK: 2302 (3)
Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «MSc 

in Enterprise Risk Management» της Σχολής Κοι-

νωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-

νεπιστημίου και της Σχολής Οικονομικών Επιστη-

μών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου και έγκριση της οργάνωσης και της λει-

τουργίας του. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 388/2.1.2.ακ./23-7-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (Α’ 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/27.8.2015) 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/28.2.2018) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Την αριθμ. ΤΕΚ 265/20-03-2015 πράξη ίδρυσης 
του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «MSc in 
Enterprise Risk Management» (ΦΕΚ 460/26-03-2015, τ.Β’) 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

7. Το με αριθμ. 5/15-5-2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

8. Το με αριθμ. 388/23-7-2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το με αριθμ. 8/17-07-2018 πρακτικό της Συγκλήτου 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο εγκρίθηκε στην 
388η/23-07-2018 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στην 
8η/17-07-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

11. Το αριθμ. 135209/Ζ1/10-8-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

12. Την αριθμ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την επανίδρυση του κοινού Διαπανεπιστημιακού Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «MSc in 
Enterprise Risk Management» του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και η Σχολή Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου οργανώνει κα λειτουργεί το Διαπανεπιστημιακό 
(Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «MSc in Enterprise Risk Management» από το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσης απόφασης, του Ειδικού Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις δια-
τάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ. Α’) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός (Description)

Risk Management is increasingly being recognized 
as the key for achieving and driving sustainable organi-
zational performance, regardless if the organization is 
active in the public sector or the private sector and in-
dustrial domains.

This Master’s Programme in Risk Management is 
designed around four year-long thematic units and a 
Master’s thesis, which capture the essential knowledge, 
and skills that are essential to a competent and contem-
porary Chief Risk Officer in any type of organization or 
enterprise. The Programme is designed to provide formal 
education contemporary Risk Management and its natu-
ral extensions to Crisis and Emergency Management to 
graduates.

Learning Outcomes
On successful completion of the Master in Risk Man-

agement students will be able to:
• Understand the role of the Chief Risk Officer
• Understand the main issues concerning Organiza-

tional Analysis, Crisis Protocols and Procedures
• Understand the main issues concerning Continuity 

Planning and Preparedness Training
• Use Essential Qualitative and Quantitative Techniques
• Understand the main issues concerning Risk Identi-

fication, Risk Evaluation and Risk Treatment
• Understand the main issues concerning Risk Informa-

tion Systems and Technologies

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι- Γλώσσα Διδασκαλίας

OL φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πανε-
πιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι 
στην αγγλική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και θα χορηγείται 
από το ΕΑΠ και το ΑΠΚΥ.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΜΠΣ θα είναι η αγγλική 
γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα θα είναι και το σύνολο 
του διδακτικού υλικού (βασικό και εναλλακτικό), καθώς 
και το σύνολο των προβλεπόμενων για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος εργασιών και εξετάσεων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με απο-
δεδειγμένη επάρκεια πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, είναι απα-
ραίτητη, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του, η γνώση 
μιας Ευρωπαϊκής/Διεθνούς γλώσσας. Για την αξιολόγη-
ση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα 
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στοιχεία του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, υπό την επιφύλαξη των άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
μεταξύ του ΕΑΠ και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολού-
θηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΜΠΣ «MSc in Enterprise Risk Management» έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

TU1
(ERM50)

Organization and Management - The Environment of Risk
Management
This thematic unit presents important issues related to the economic environment in 
which a firm operates, focusing on concepts and practices of the modern firms’ Manage-
ment and Human Resource Management
Learning Outcomes: The purpose of this thematic unit is to provide students a modern 
economic framework for analyzing a variety of problems that managers face in today’s 
business environment, as well as to emphasize the strategic and coordinating role of a 
management executive. 

ECTS
20

TU2
(ERM60)

Advanced Quantitative Methods for Managers
The objective of this thematic unit is to provide the general framework of quantitative 
methods and their application in business applications. Furthermore, this sub module 
describes the analytic methods managers use in a wide variety of decision situations.
Learning Outcomes: The purpose of this thematic unit is to help students understand 
how a model is built up, how it is specified, how it is estimated and finally how it is tested 
using diagnostic tools, which test how well a specified model fits the data.

20

TU3
(ERM51)

Risk Management and Risk Management Standards
This thematic unit presents important issues related to Risk Management Standards and 
Risk Management Information Systems and Technologies.
Learning Outcomes: On successful completion of this thematic unit, students will be 
able to understand the main issues concerning Risk Standards Evolution, Integrating 
risk management in organizational functions as well as Decision Support and Executive 
Information Systems.

20

TU4 (ERM61) Crisis Management and Business Continuity Planning
The objective of this thematic unit is to provide the general framework
of Crisis Management and Business Continuity Planning
Learning Outcomes: On successful completion of this thematic unit, students will be able 
to understand the main issues concerning Organizational Analysis, Crisis Protocols and 
Procedures, Continuity Planning and Preparedness Training

20

TU5
(ERMDE) Master’s Thesis

40

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό 
Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του, κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να μισθωθούν από 
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το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν 
από τον αριθμ. των τελικώς εγγεγραμμένων φοιτητών 
του Προγράμματος και η υλικοτεχνική υποδομή του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Ειδικότερα θέματα λειτουργίας ρυθμίζονται από το 
ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 29 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042652709180008*
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