
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον 
περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων με-
ταφοράς εμπορευμάτων με Μ.Β.>12tn στον οι-
κισμό της Κεραμωτής, σύμφωνα με την αριθ. 35/
2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δή-
μου Νέστου.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Στρατηγικές Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»-«Master’s 
Degree Program in Environmental, Disasters and 
Crises Management Strategies (EDCM)».

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών της 
Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών στο πεδίο των Επιστημών της 
Αγωγής με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δι-
καιώματα» (Education and Human Rights.

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διεθνής 
και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική /
International and European Governance and 
Politics».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 1623 (1)

Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον 

περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 

μεταφοράς εμπορευμάτων με Μ.Β.>12tn στον 

οικισμό της Κεραμωτής, σύμφωνα με την αριθ. 

35/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Νέστου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, οργά-

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
άρθ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης...».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την αριθ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 -
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντί-
νου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης».

6. Την αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 35748/30-5-2017) 
απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκη-
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

7. Την αριθ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» 
(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Το αριθ. 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014.

9. Το αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων».

10. Την αριθ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».

11. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμε-
νων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων πε-
ριοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1-7-2003 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την αριθ. απόφ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών Μελετών Οδι-
κών έργων Κατακόρυφης Σήμασνης Αυτοκινητοδρόμων 
(ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμαν-
σης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/Β΄/
20-5-2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

12. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων ...».

13. Το αριθ. 5751/29-03-2018 έγγραφο του Τ.Δ.Ο. Ν. Κα-
βάλας, με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία την αριθ. 
35/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Νέστου και 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Νέστου, σχετικές με την «Έγκριση τρο-
ποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Κεραμωτής», 
και άλλα σχετικά έγγραφα και μας γνωρίσει ότι η 35/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου 
είναι νόμιμη.

14. Την αριθ. 35/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΤΣΩΚΣ-26Η) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου για την 
«Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. 
Κεραμωτής».

15. Την αριθ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Δήμου Νέστου με θέμα την 
«Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. 
Κεραμωτής».

16. Το «Σχέδιο τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέ-
της Κεραμωτής, όπως εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου.

17. Τα από Νοέμβριο 2017 σχέδιο της αναδόχου εται-
ρείας ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ με θέμα: «ΧΑΡΤΗΣ Ρ-1: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» για το 
έργο με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου 
Νέστου για την ανάδειξη των προβλημάτων προσβα-
σιμότητας του παραλιακού μετώπου με εμποδιζόμενα 
άτομα» όπως εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου.

18. Την από 05/02/2018 εισήγηση της Αν. Προϊσταμέ-
νης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δόμησης και 
Ποιότητας Ζωής για την «Έγκριση του Σχεδίου Τροπο-
ποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής».

19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρού-
σα, δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

την εφαρμογή των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων που αφορούν τον περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων 
οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με Μ.Β.>12tn στον 
οικισμό της Κεραμωτής σύμφωνα με την αριθ. 35/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου, 
με την από 05/02/2018 εισήγηση της Αν. Προϊσταμένης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποι-
ότητας Ζωής για την «Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίη-
σης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής», την μελέτη 
με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέ-
της Κεραμωτής» και το από Νοέμβριο 2017 σχέδιο της 
αναδόχου εταιρείας ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ με θέμα: «ΧΑΡΤΗΣ Ρ-1: 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙ-
ΣΕΩΝ» για το έργο με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη 
του Δήμου Νέστου για την ανάδειξη των προβλημάτων 
προσβασιμότητας του παραλιακού μετώπου με εμποδι-
ζόμενα άτομα» όπως ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν και θεω-
ρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Νέστου. Κωδικοποιημένα:

Α. Η ρύθμιση αναφέρεται στα οχήματα με μεικτό βά-
ρος μεγαλύτερο των δώδεκα τόνων (Μ.Β. >12tn.).

Β. Απαγορεύεται πλήρως, κατά τους τέσσερις (4) κα-
λοκαιρινούς μήνες της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος 
- Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος), η είσοδος των 
οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού Κεραμωτής 
με την εξαίρεση του σημείου Ε, ως παρακάτω.

Γ. Οι εναλλακτικές διαδρομές των αποκλειόμενων 
οχημάτων θα γίνονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.3 της 
μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής 
Μελέτης Κεραμωτής».

Δ. Κατά τους λοιπούς οκτώ μήνες η είσοδος και έξοδος 
όλων των βαρέων οχημάτων στον οικισμό θα γίνεται 
σύμφωνα με το σκαρίφημα 6-4 της μελέτης με τίτλο 
«Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κερα-
μωτής».
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Ε. Εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες οχημάτων:
• παντός τύπου λεωφορεία (οχήματα κατηγορίας Μ3)
• όλα τα οχήματα του Δήμου Νέστου
• οχήματα υπηρεσιών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας 

των κατοικιών και των καταστημάτων της Κεραμωτής
• οχήματα δομικών έργων για τις ανάγκες εκτέλεσης 

έργων στον οικισμό.
ΣΤ. Αποφασίζεται η εφαρμογή σχολικών δακτυλίων 

για τα Ο. Τ. 33 και 66 στα οποία είναι εγκατεστημένα τα 
σχολικά συγκροτήματα του οικισμού.

Ζ. Αποφασίζεται η αποξήλωση της υφιστάμενης σή-
μανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που 
φέρουν ρυμολκούμενα και η εγκατάσταση νέας σύμφω-
να με τη μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλο-
φοριακής Μελέτης Κεραμωτής».

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋπο-
θέσεις:

1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι 
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών πα-
ρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.

2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμ-
φωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις 
προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές.

3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Νέστου, ο οποί-
ος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκειά τους να αξιολογεί 
την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το ευρύτερο 
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και 
συντηρώντας τα σχετικά έργα.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινα-
κίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμε-
νες άδειες και εγκρίσεις.

Τα πρωτότυπα σχέδια και η μελέτη με τίτλο «Σχέδιο 
Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής» 
που αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δια-
τηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δη-
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφαρμόζεται με την τοποθέτησης των οικείων πινακίδων 
σήμανσης και των διαγραμμίσεων. Η απόφαση αυτή θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010). Κατά της απόφα-
σης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μέσα σε 
διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

   Αριθ. 734/30-5-2018 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπε-

ριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Στρατηγι-

κές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών 

και Κρίσεων»-«Master's Degree Program in 

Environmental, Disasters and Crises Management 

Strategies (EDCM)» .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λει-

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

2. Την αριθ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

3. Την αριθ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθ. 160660/Β7/6-10-2014 υπουργική απόφα-
ση ίδρυσης (ΦΕΚ 2776/τ.Β΄/16-10-2014) όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθ. 184/14-1-2016 και 67/26-8-2016
πράξεις Πρύτανη ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 163/Β΄/2016 και ΦΕΚ 2952/Β΄/
2016).

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

11. Το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης του 
τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 25-1-2018, 7η συνεδρίαση συνέλευσης για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρία 23-3-2018).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27680 Τεύχος Β’ 2501/29.06.2018

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος. του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Στρατηγικές Δι-
αχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»-
«Master's Degree Program in Environmental, Disasters 
and Crises Management Strategies (EDCM)», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Στρατηγικές Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»-
«Master's Degree Program in Environmental, Disasters 
and Crises Management Strategies (EDCM)», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις 
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστρο-
φών και Κρίσεων» έχει ως αντικείμενο την παραγωγή 
και μετάδοση γνώσεων, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, 
μεθοδολογιών και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμά-
των στο γνωστικό-επιστημονικό πεδίο των Στρατηγι-
κών Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και των 
Κρίσεων.

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του συγκεκριμένου ΠΜΣ 
προκύπτει επιτακτικά από την πολυπλοκότητα της 
σύγχρονης εποχής στην οποία, ιδιαίτερα τις τελευταίες 
δεκαετίες, συμπλέκονται οι φυσικές διεργασίες, οι αν-
θρώπινες δραστηριότητες, η αλματώδης τεχνολογική 
ανάπτυξη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι φυσικές 
καταστροφές και οι ανθρωπιστικές-πολιτικές κρίσεις. 
Ο συνδυασμός των ανωτέρω παραγόντων οδηγεί σε 
τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις, οι οποίες 
καθιστούν επιβεβλημένες νέες διεπιστημονικές προσεγ-
γίσεις και συνεργασίες εξειδικευμένου επιστημονικού 
δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης 
και τομέα δραστηριότητας. Παράλληλα, η αειφόρος 
ανάπτυξη είναι ένας κεντρικός, διαχρονικός στόχος των 
Περιφερειακών, Κεντρικών Φορέων αλλά και Διεθνών 
Οργανισμών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δημιουργήσει την επόμενη 
γενιά ερευνητών και στελεχών που εμπλέκονται στη 
διαχείριση περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων, 
εμφυσώντας τη διεπιστημονικότητα και καλλιεργώ-

ντας τη νοοτροπία της ολιστικής προσέγγισης σε όσο 
το δυνατόν πλατύτερο οριζόντιο φάσμα επιστημονικών 
ειδικοτήτων. Στοχεύει αφενός μεν στην προαγωγή της 
έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο των Στρατηγικών 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, 
αφετέρου δε στην εμβάθυνση και η εξειδίκευση των 
φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μ.Sc) και ενδεχό-
μενα σε επίπεδο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
(PhD), παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για 
την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική στα-
διοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή 
τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα 
στο σύγχρονο διεθνές τοπίο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων»-(Μ5ε in «Environmental, 
Disasters and Crises Management Strategies») με τις εξής 
ειδικεύσεις:

1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων 
στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς - Disasters 
and Crises Management Strategies in Administrative and 
Development Sectors.

2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση - Environmental Management 
Strategies - Environmental Education.

3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδι-
οίκηση - Sustainable Development Strategies in Local 
Government.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα.

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

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» 
θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες 
οχτακόσια ευρώ (4.800 €) συνολικά και για τα τρία (3) 
εξάμηνα σπουδών.

Οι λόγοι της επιβολής τέλους φοίτησης κρίνεται ανα-
γκαία, δεδομένου αφενός διότι δεν υπάρχουν άλλες πά-
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γιες πηγές χρηματοδότησης, και αφετέρου λόγω της φύ-
σης και της καινοτομίας του γνωστικού αντικειμένου, η 
οποία προϋποθέτει χρήση τεχνολογιών αιχμής και συνε-
χώς ανανεωνόμενου εξειδικευμένου εξοπλισμού. Επίσης, 
στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ διοργανώνονται και 
εκτελούνται ειδικές δράσεις, εκτός Αθηνών, διάρκειας
7-15 ημερών, οι οποίες είναι σχετικές με τα γνωστικά 
αντικείμενα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, της 
πρόληψης και αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών 
Καταστροφών, της Διαχείρισης Κρίσεων καθώς επίσης 
και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας. Οι 
δράσεις μπορεί να αντιστοιχούν:

Σε ερευνητικές-επιστημονικές αποστολές στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

Σε εκτεταμένες μετακινήσεις σε αποστολές ανθρω-
πιστικής βοήθειας και επιστημονικής συνεργασίας σε 
περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, στις οποίες 
εξελίσσονται Περιβαλλοντικές, Φυσικές, Τεχνολογικές 
Καταστροφές και Ανθρωπιστικές Κρίσεις. Σε ενημερω-
τικές επισκέψεις και επί τόπου πρακτικές ασκήσεις σε 
περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά 
και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Σε πρακτικές ασκήσεις 
προσομοίωσης μεγάλων καταστροφών και κρίσεων 
με εμπλοκή Κεντρικών Υπηρεσιών, Ενόπλων Δυνά-
μεων, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ, Λιμενικού, 
Περιφερειών, Δήμων, Οργανισμών και Εθελοντικών 
Ομάδων.

Για την άρτια διοργάνωση των παραπάνω δράσεων και 
τη συμμετοχή μεγάλου μέρους του διδακτικού και διοι-
κητικού προσωπικού σ' αυτές, επιδιώκεται να υπάρχουν 
χορηγίες και ενισχύσεις από φορείς ή φυσικά πρόσωπα, 
οι οποίες όμως δεν επαρκούν για να καλύψουν το κόστος 
αυτό. Για το λόγο αυτό, μέρος των λειτουργικών εξόδων 
καλύπτεται από τέλη φοίτησης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/
2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

 Αριθ. 722/30-5-2018 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών της 

Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών στο πεδίο των Επιστημών της 

Αγωγής με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δι-

καιώματα» (Education and Human Rights. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

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

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

2. Την αριθ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμή-
ματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση10η/15-03-2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).

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

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγω-
γής του ΕΚΠΑ, στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής με 
τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώ-
σει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο 
πεδίο των Επιστημών της Αγωγής με τίτλο «Εκπαίδευση 
και Ανθρώπινα Δικαιώματα», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» έχει ως αντι-
κείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την 
εφαρμογή μεθόδων για θέματα της εκπαίδευσης και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
- Η κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και επι-

στημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε δυνα-
μικό των σχολείων, των κεντρικών δημόσιων φορέων 
της εκπαίδευσης, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κέ-
ντρων Ερευνών, δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μη κερδοσκοπικών ορ-
γανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ιδιωτικών 
φορέων, και οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο αντικείμενο 
των επιστημών της αγωγής και ιδιαίτερα στον τομέα των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Εκπαίδευση.

- Η δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να 
συμμετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, 
στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευ-
τικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην 
καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύ-
ονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσμών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής με 
τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (ΜΑ in 
Education: «Education and Human Rights»).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, διεπιστημονικών σεμι-
ναρίων και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγ-
γλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και 
Ανθρώπινα Δικαιώματα» θα καλύπτεται από:

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

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται 1300 ευρώ ετησίως, καθώς και άλ-
λες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η αμοιβή του έκτα-
κτου διοικητικού προσωπικού για τη στελέχωση του Γρα-
φείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (13:00 μ.μ. έως 16:00 μ.μ.),
του Σπουδαστηρίου του ΠΜΣ (16:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.), 
η αμοιβή εξωτερικών διδασκόντων σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το κατά το νόμο προβλεπόμενο, η πρόσκλη-
ση διδασκόντων της αλλοδαπής (κάλυψη εξόδων με-
τακίνησης και διαμονής) για τη διδασκαλία στο διεθνές 
διεπιστημονικό σεμινάριο του ΠΜΣ, καθώς και για την 
ενημέρωση και εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και την 
συντήρηση του εξοπλισμού του ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθ. 724/30-5-2018 (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διε-
θνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτι-
κή / International and European Governance and 
Politics». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/1917 «Οργάνωση και Λει-

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

2. Την αριθ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το ΦΕΚ ίδρυσης 2067/τ. Β΄/29.07.2014 ή/και τροπο-
ποίησης του ΠΜΣ ΦΕΚ 2041/τ. Β΄/5.07.2016.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 27ης Μαρτίου 2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(13η συνεδρίαση 4-4-208).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Διεθνής και 
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / International 
and European Governance and Politics», από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 
και Πολιτική / International and European Governance 
and Politics», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / 
International and European Governance and Politics» 
έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώ-
σεων και την εμβάθυνση στο αντικείμενο των Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών σπουδών υπό το φως των εξελίξεων 
στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον καθώς 
και την προαγωγή της έρευνας στους τομείς αυτούς.
Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος οφείλεται στον 
διεπιστημονικό του χαρακτήρα και στη δυνατότητα επι-
λογής μαθημάτων από ποικίλα γνωστικά πεδία και αντι-
κείμενα, όπως οι διεθνείς σχέσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, 
η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το διεθνές και ευρωπαϊκό 
δίκαιο και η διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με 
τα σύγχρονα επιστημονικά ρεύματα και η απόκτηση των 
απαραίτητων ερευνητικών εργαλείων και πρακτικών δε-
ξιοτήτων που επιτρέπουν την εμβάθυνση και την εξειδί-
κευση των γνώσεών τους και την ανάπτυξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικό στόχο του 
προγράμματος συνιστά η άρτια κατάρτιση των φοιτητών 
για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
στελέχωση διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς 
και ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών, την πρόσβαση στον 
ακαδημαϊκό χώρο και την απασχόληση στον ιδιωτικό 
τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνη-
ση και Πολιτική» ("MSc in International and European 
Governance and Politics") με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική / International 
Governance and Politics.

2. Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / European 
Governance and Politics.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή σεμιναρια-
κών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση και παρουσίαση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Με 
τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα και απόφαση της 
ΣΕ κάποιο μάθημα μπορεί να διατίθεται στην αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Διεθνής και Ευρω-
παϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» θα καλύπτεται από:

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

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 2.500 €. Η επιβολή διδάκτρων 
κρίνεται αναγκαία γιατί σε άλλη περίπτωση το πρόγραμ-
μα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ούτε να πληρώσει τους 
εξωτερικούς συνεργάτες.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/ 
2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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