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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»/«MSc in Planning and Management of
Health Services».

2

Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ με συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας
του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με τίτλο «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»/ «Health
Promotion and Education»

3

Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και
του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»/ «BIOSTATISTICS»

4

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών
Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ναυτιλία»
(MSc. in Shipping).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 815/2-7-2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»/«MSc in Planning and
Management of Health Services».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την

Αρ. Φύλλου 3464

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102),
6. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. την υπ’ αριθμ. 281/01-11-2006 (ΦΕΚ 3629/Β΄/
09-11-2016) Πράξης Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»,
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου
2018),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο
«Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» έχει ως
αντικείμενο:
Την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε πτυχιούχους Ιατρικής, αλλά και άλλων επιστημόνων υγείας και διοίκησηςοικονομίας, με συναφείς προς το πρόγραμμα γνώσεις,
οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο γνωστικό
αντικείμενο του Σχεδιασμού και Διοίκησης Υπηρεσιών
Υγείας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Να καταρτίσει στελέχη ικανά να αναλάβουν θέσεις
διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω
ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής
τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
(MSc in Planning and Management of Health Services).
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 και συγγραφή
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» θα καλύπτεται από:
- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα

Τεύχος Β’ 3464/21.08.2018

οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ, ανά εξάμηνο για τον
κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία λόγω της αβεβαιότητας έγκαιρης εξασφάλισης
επιχορηγήσεων και δωρεών και επειδή οι προσφερόμενες παροχές προς τους φοιτητές, όπως γραμματειακή
υποστήριξη με προσωπική και πολύ συχνή επικοινωνία,
σεμιναριακά μαθήματα, ασκήσεις και διαλέξεις εμπειρογνωμόνων επί ειδικών θεμάτων του επιστημονικού
αντικειμένου, αναλώσιμα και γραφική ύλη κλπ., συνεπάγονται οικονομικό κόστος. Από τα καταβαλλόμενα τέλη
φοίτησης προσφέρονται υποτροφίες με εισοδηματικά
κριτήρια όπως προβλέπει ο νόμος, μέχρι του 30% του
αριθμού των φοιτητών».
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει επί δεκαετία, 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 απόφαση, 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

Αριθμ. απόφ. 816/2-7-2018
(2)
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ με συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας
του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με τίτλο «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»/ «Health
Promotion and Education».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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3. την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102),
6. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του ν. 4521/2018
(ΦΕΚ Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις»,
10. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. η υπ’ αριθμ. 144846/Β7 (ΦΕΚ 1991/Β/31-12-2004)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, του
τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
ΕΚΠΑ, σε σύμπραξη με τα Τμήματα Επισκεπτών-τριών
Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών με τίτλο
«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 26153/Β7 (ΦΕΚ 379/06-03-2008)
υπουργική απόφαση. και αντικαταστάθηκε από την υπ’
αριθμ. 79/07-07-2015 (ΦΕΚ 1400/Β) Πράξη Πρύτανη,
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018)
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 23
Μαρτίου 2018),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 16 Απριλίου
2018),
15. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων,
16. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου
2018),
17. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(συνεδρίαση 16 Απριλίου 2018),
18. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 14η, 30 Απριλίου 2018),
19. το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτρο-
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πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση
6η, 17 Απριλίου 2018),
20. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας
του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με τίτλο
«Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ με συνεργασία του Τμήμα
Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Προαγωγή και Αγωγή
Υγείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας έχει ως
αντικείμενο τη μελέτη των καθοριστικών παραγόντων
για την υγεία βάσει του κοινωνικο-οικολογικού μοντέλου παραγωγής της υγείας, και την ανάπτυξη ερευνητικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής όλων των ομάδων του πληθυσμού, με
στόχο την μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε θέματα που αφορούν την έρευνα πάνω στους
κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας,
την αξιολόγηση αναγκών υγείας και ποιότητας ζωής
σε επίπεδο ομάδων και πληθυσμού και το σχεδιασμό,
εφαρμογή και αξιολόγηση καθολικών και στοχευμένων
προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία
και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» (MSc
in Health Promotion and Education).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόνείκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση
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και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αριθμ. αποφ. 820/2-7-2018
(3)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και
του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»/ «BIOSTATISTICS»

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» 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 Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται 900 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς και
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ότι
είναι απολύτως ανταποδοτικά σε σχέση με τις προσφερόμενες παροχές προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Συγκριμένα οι λόγοι επιβολής διδάκτρων είναι οι εξής:
• Το Π.Μ.Σ. έχει γραμματειακές και διοικητικές ανάγκες
που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τη Γραμματεία
της Σχολής που έχει τη διοικητική υποστήριξη.
• Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρεται έντυπο
υλικό σημειώσεων το οποίο δεν καλύπτεται από άλλη
πηγή.
• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν στη διάθεση τους
βιβλιοθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί με κονδύλια του
ΠΜΣ και ανανεώνεται με νέους τίτλους πάνω στο αντικείμενο του ΠΜΣ.
• Η εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ απαιτεί την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού κατά το 20% του αριθμού των διδασκόντων σύμφωνα με το νόμο, στους οποίους προβλέπεται η προβλεπόμενη αμοιβή διδασκαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-28 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 απόφαση, 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

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία 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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102),
6. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. την υπ’ αρ. 67/7 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 1400/Β’) Πράξη
Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Β7/632 (ΦΕΚ 1267/Β’/ 21-12-1998)/
Αναμόρφωσης του Προγράμματος,
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 27-4-2018),
13. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων,
14. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),
15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018),
16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχο-
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λής και του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, με τίτλο
«ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη Διοικητική
υποστήριξη μπορεί να αναλάβει μελλοντικά το Τμήμα
Μαθηματικών για ορισμένο χρονικό διάστημα, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ και αντίστοιχη τροποποίηση
του ΦΕΚ όπου απαιτείται.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο
επιστημονικό πεδίο της στατιστικής μεθοδολογίας όπως
εφαρμόζεται στην ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοστατιστική μετά την πλήρη και
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική
Σχολή με αναφορά του Τμήματος Μαθηματικών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στη «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» (MSc in BIOSTATISTICS ).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική
γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική» θα
καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
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- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 950 ευρώ
ανά εξάμηνο και κρίνεται ότι είναι απολύτως ανταποδοτικά σε σχέση με τις προσφερόμενες παροχές προς τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκριμένα οι λόγοι επιβολής
διδάκτρων είναι οι εξής:
• Το ΔΠΜΣ έχει γραμματειακές και διοικητικές ανάγκες
που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τη Γραμματεία
του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη.
• Λόγω του ειδικού γνωστικού αντικειμένου, μεγάλο
μέρος της διδασκαλίας γίνεται σε εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα οποία χρειάζονται ανανέωση και
τακτικό εκσυγχρονισμό σε υλικό και λογισμικό με σημαντικό κόστος. Το ΔΠΜΣ έχει αυξημένη ανάγκη τεχνικής
υποστήριξης για τη συντήρηση και την επιτήρηση των
Εργαστηρίων.
• Υπάρχει βιβλιοθήκη του ΔΠΜΣ με εξειδικευμένα
συγγράμματα η οποία εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέα.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρεται έντυπο υλικό σημειώσεων το οποίο δεν καλύπτεται από άλλη πηγή.
• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους
βιβλιοθήκη συγγραμμάτων ειδικών με το αντικείμενο
της Βιοστατιστικής. Η βιβλιοθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί με κονδύλια του ΔΠΜΣ και ανανεώνεται συστηματικά με νέους τίτλους.
• Η εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ απαιτεί την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού κατά το 20% του
αριθμού των διδασκόντων σύμφωνα με το νόμο, στους
οποίους προβλέπεται μικρή αμοιβή διδασκαλίας καθώς
και πιθανά έξοδα μετακίνησης.
• Επίσης απαιτείται η συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού για την επιτήρηση των εργαστηρίων Η/Υ κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
• Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη λειτουργία του
ΔΠΜΣ κρίνεται ωφέλιμο για το παρεχόμενο επίπεδο
σπουδών, να συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια συναφούς γνωστικού αντικειμένου και σε επιστημονικές
συναντήσεις εργασίας με επιστήμονες ξένων ΑΕΙ και
ερευνητικών κέντρων.
• Είναι τέλος σημαντική η ανταποδοτική ενίσχυση
φοιτητών με ακαδημαϊκά κριτήρια, μέσω της χρηματοδότησης τους για έξοδα μετακίνησης και εγγραφής σε
διεθνή συνέδρια με παρουσίαση εργασίας.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ 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 δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 20184256
(4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών
Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ναυτιλία»
(MSc. in Shipping).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. Συνεδρίασης 16η/13-06-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334 /τ.Β’/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 /29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017(Α’ 114)»,
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και
δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν.4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017
έως 30-11-2021.
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8. Την υπ’ αριθ. Β7/424/28-12-2001 (ΦΕΚ 44 τ.Β’/
22-1-2002) υπουργική απόφαση που αφορά την έγκριση
λειτουργίας του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «στη Ναυτιλία» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθ. 78092/Β7/6-9-2002 (ΦΕΚ 1235 τ.Β’/23-9-2002)
και υπ’ αριθ. 137705 /Β7/24-12-2008 (ΦΕΚ 2737τ.Β’/
31-12-2008) Υπουργικές Αποφάσεις και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθ. 140675/Β7/5-9-2014 (ΦΕΚ 2463
τ.Β’/16-9-2014) υπουργική απόφαση.
9. Τις αρ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ:
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αρ. πρωτ. 20181150/26-2-2018
(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αρ. πρωτ. 20181709/ 19-32018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αρ. πρωτ. 20182231/
16-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του
Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 7/6/2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 13/6/2018).
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1325/24-4-2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
13. Το με αρ. πρωτ. 109302/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
32 του ν. 4485/2017 (Α’114)» που αφορά στην έγκριση
της ίδρυσης του ΠΜΣ.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο
«Ναυτιλία» (MSc. in Shipping), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Ναυτιλία» (MSc. in Shipping) σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη
Ναυτιλία, έχει ως αντικείμενο, τη Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στις κατευθύνσεις της Ναυτιλιακής Οικονομικής και
Πολιτικής, της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των
Διεθνών Μεταφορών και της Διοίκησης Ποιότητας στη
Ναυτιλία.
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Οι βασικοί σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη «Ναυτιλία» του Τμήματος Ναυτιλιακών
Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι οι εξής:
• Να προάγει, διεπιστημονικά, τις γνώσεις των υποψηφίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία
(Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Λιμάνια, Ναυπηγεία) τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα.
• Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα
στον Τομέα της Ναυτιλίας.
• Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της
Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, όσο και των αντίστοιχων στον
Τομέα των Μεταφορών.
• Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για
εκπαιδευόμενα επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Ναυτιλία» (Shipping) με δύο Ειδικεύσεις:
1) Οικονομική
2) Διοικητική
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και
σε ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής
φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα έξι (16) μαθήματα ή δώδεκα (12) μαθήματα
και διπλωματική εργασία κατά το τέταρτο εξάμηνο. Κατά
τη διάρκεια του Δ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης,
χωρίς πιστωτικές μονάδες. Συνολικά το ΠΜΣ ισοδυναμεί
με εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα μπορεί να διδάσκονται και στην Αγγλική γλώσσα.
Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά Ειδίκευση:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ποσοτική Ανάλυση στη Ναυτιλία και τις
Μεταφορές
2. Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου
3. Διεθνή Οικονομικά - Θαλάσσιο Εμπόριο
4. Περιβάλλον στη Ναυτιλία

Πιστωτικές
μονάδες

7,5
7,5
7,5
7,5

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Ναυλώσεις
2. Ναυτασφαλίσεις
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)
1. Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων
2. Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών
3. Οικονομική των Λιμένων
4. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί
2. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)
1. Θαλάσσιος Τουρισμός και Λιμένες Αναψυχής
2. Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμάνια
3. Οικονομική και Πολιτική του Περιβάλλοντος
στη Ναυτιλία
4. Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου
5. Χρηματοοικονομική Διοικητική
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4)
1. Οικονομικά του Θαλάσσιου Τουρισμού
2. Γαλάζια Ανάπτυξη και Ναυτιλία
3. Πληροφοριακά Συστήματα στην Ναυτιλία
4. Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
5. Αξιοπιστία Συστημάτων και Διαχείριση
Κινδύνου
ή
Διπλωματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ποσοτική Ανάλυση στη Ναυτιλία και τις
Μεταφορές
2. Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου
3. Διεθνή Οικονομικά - Θαλάσσιο Εμπόριο
4. Περιβάλλον στη Ναυτιλία
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Ναυλώσεις
2. Ναυτασφαλίσεις
Β ΕΞΑΜΗΝΟ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)
1. Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων
2. Διαχείριση Θαλάσσιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3. Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
4. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Ναυτικό Δίκαιο και θεσμοί
2. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)
1. Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων
2. Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών
3. Συστημική Ανάλυση στη Ναυτιλία και τις
Μεταφορές
4. Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
5. Λιμάνια, Πόλη και Περιφερειακή Ανάπτυξη
στην Ε.Ε.

43515

7,5
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30
120
Πιστωτικές
μονάδες

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
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43516
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4)
1. Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία
2. Διασφάλιση Ποιότητας στη Ναυτιλία
3. Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
4. Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές
5. Διαχείριση Θαλασσινών Πόρων
ή
Διπλωματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30
120

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 80 άτομα.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄112) ή
την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης
καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό
κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη
εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ, θα χρησιμοποιηθεί μέρος
της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη
κλπ) και οι απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές του
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι θα χρειαστεί και η
απόκτηση βάσεων δεδομένων και συνδρομών σε επαγγελματικές βάσεις πληροφοριών.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 10 έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70%
του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λει-
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τουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των
τριακοσίων πέντε χιλιάδων και επτακοσίων εξήντα ευρώ
(305.760)€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

11

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων
Ποσό σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
€29.800
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
€ 10.000
Δαπάνες αναλωσίμων
€ 6.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
Π.Μ.Σ.
€ 5.000
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
€ 24.000
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.
€ 127.200
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.,
€4.000
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν.4485/2017
€ 13.000
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
€38.160
Αμοιβές Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
€ 20.000
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
€28.600
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
€305.760
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. €131.040
ΣΥΝΟΛΟ
€436.800

Το 30% του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά
στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και
εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των εκατό τριάντα ενός
χιλιάδων και σαράντα ευρώ (131.040)€ αναλογιζόμενο
σε προβλεπόμενα έσοδα 436.800€ ετησίως.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται κυρίως από τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται
στο ποσό των (7.800€), χωρίς να αποκλείονται δωρεές,
χορηγίες, και άλλοι πόροι χρηματοδότησης.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 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.
Πειραιάς, 4 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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