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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη
Ναυτιλία και τις Μεταφορές» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές» του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4

Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

5

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής
ΣΕΥΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη,
Διοίκηση Λιμένων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών.

7

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αρ. Φύλλου 3484

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7492
(1)
Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες
στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» του Τμήματος
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του
άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες
Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016,
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την υπουργική απόφαση 1988/23-07-2015 (Φ.Ε.Κ.
1675/11-08-2015 τ. Β'): «Ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
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του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μηχανικών
Αυτοματισμού Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές», την τροποποίηση
της με την Υπουργική Απόφαση 3293/02-12-2016 (Φ.Ε.Κ.
4017/15-12-2016, τ.Β΄), καθώς και την τροποποίηση με
αριθμ. 2496/ 01-08-2017 (Φ.Ε.Κ. 3160/12-09-2017, τ.Β΄)
υπουργική απόφαση, που αφορά την λειτουργία του εν
λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
8. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
9. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
10. Τη με αριθμ. 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 972/19-03-2018, τ.Β΄) με τίτλο: «Ρύθμιση
Θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη Μεταξύ Ημεδαπών
Α.Ε.Ι. και Αναγνωρισμένων ως Ομοταγών Ιδρυμάτων ή
Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της Αλλοδαπής».
11. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ του
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου
Δυτικής Αττικής, καθώς και του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, της Σχολής Επιστημών της
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Νέες
Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
13. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας» για την επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και
τις Μεταφορές».
14. Τη σχετική «Έκθεση Βιωσιμότητας και Ύπαρξης
Βασικής Υποδομής και Αναγκαίου Εξοπλισμού» των συνεργαζόμενων Τμημάτων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».
15. Την πράξη 3/18-04-2018 (Θέμα 1ο) της Συνέλευσης
του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και
Παραγωγής, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
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Δυτικής Αττικής, σχετικά με την επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».
16. Τα πρακτικά της 7ης/09-05-2018 (Θέμα 13ο) της
Έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
σχετικά με την επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».
17. Τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου
101ης (επαναληπτικής) /18-05-2018 (Θέμα 5ο) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχετικά με την επανίδρυση-λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και
τις Μεταφορές».
18. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
19. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
20. Το με αριθμό πρωτ. 110466/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».
21. Την με αριθμό πράξη 11/12-6-2018 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ 6ΠΟΞ46Μ9ΞΗ-ΤΛΗ-1.
22. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής,
καθώς και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, της
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και
τις Μεταφορές», από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 οργανώνεται και
λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με Ελληνικό τίτλο «Νέες Τεχνολογίες
στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» και Αγγλικό τίτλο «New
Technologies in Shipping and Transport», του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3685/2008. Το ΔΠΜΣ από το Ακαδημαϊκό Έτος
2018-2019 επανιδρύεται μεταξύ των Τμημάτων Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και Ναυτιλίας και
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Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Π.Α), με βάση τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Το ΔΠΜΣ με αντικείμενο τις «Νέες Τεχνολογίες στη
Ναυτιλία και τις Μεταφορές» στοχεύει στη χρήση των
νέων τεχνολογιών αυτοματισμού και διαστήματος, καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, στη διαχείριση πλοίων και ναυτιλιακών εργασιών. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα
μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής
βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της
πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των συστημάτων ελέγχου.
Όπως γνωρίζουμε η Ελλάδα είναι μια από τις 3 πρώτες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως ενώ η ναυτιλιακή
βιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, γεγονός που υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής συγκυρίας και σε συνδυασμό με την
αναμενόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας του ναυτιλιακού κλάδου μέσω της διεπιστημονικής κάλυψης του
προαναφερθέντος κενού, αναδεικνύει την απαίτηση για
δημιουργία ενός τέτοιου μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του γνωστικού
αντικειμένου προσδιορίζει και τη συμμετοχή διαφορετικών τμημάτων ΑΕΙ για την κάλυψη αναγκών που είναι
απαραίτητες για την επιμόρφωση στελεχών στο κλάδο
της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
Επιπλέον, ο τίτλος και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι καινοτόμος και πρωτοποριακός διεθνώς, για
τους εξής λόγους:
• Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών,
αεροδιαστημικά συστήματα) και soft τεχνολογία (λογισμικό, βάσεις δεδομένων), για τον σχεδιασμό, ανάλυση
και ανάπτυξη εφαρμογών στο χώρο των μεταφορών
και της ναυτιλίας.
• Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών, επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείρισης έργων, και ναυτιλιακής οικονομίας για εγκύκλια-ολοκληρωμένη μόρφωση.
• Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών
είναι 18 μήνες και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα: βασικό
εξάμηνο, εξάμηνο ειδίκευσης και εξάμηνο εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας.
• Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διευκολύνει την παρακολούθηση του και απευθύνεται σε ευρεία
γκάμα ειδικοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ.
• Ο σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών υψηλής στάθμης στους τομείς της διαχείρισης ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, διαστημικής τεχνολογίας και αυτοματισμών που θα
απασχοληθούν στον κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ή στις μεταφορές ευρύτερα.
Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει ως
βασικούς στόχους:
• Να γεφυρώσει ένα χάσμα που υπάρχει μεταξύ της
ναυτιλιακής βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών.
Ειδικότερα την εισαγωγή της πληροφορικής τεχνολο-
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γίας (ΙΤ) στην ναυτιλιακή επιχείρηση σε συνδυασμό με
σύγχρονα αντικείμενα management όπως διαχείριση
λειτουργιών, εφοδιαστική, χρηματοοικονομική, πράσινη
ναυτιλία και ναυλώσεις στα πλοία από την μια, και από
την άλλη την εισαγωγή του αυτοματισμού (Automation)
και της ηλεκτροτεχνολογίας στην κίνηση και λειτουργία
των πλοίων. Με την γεφύρωση αυτή μπορούν είτε αξιωματικοί του ΕΝ (Πλοίαρχου και Μηχανικοί Α’) είτε επιστήμονες κοινωνικών, ανθρωπιστικών και διοικητικών
επιστημών και μηχανικοί (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι,
ναυπηγοί, υπολογιστών κ.α.) και όχι μόνο να μπορούν να
χρησιμοποιούν τα νέα αλλά και σύνθετα αυτά εργαλεία
που προσφέρουν οι επιστήμες των υπολογιστών και των
συστημάτων ελέγχου για την αποδοτικότερη εκπλήρωση των σκοπών της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
• Τη σύνδεση της αεροδιαστημικής τεχνολογίας με το
χώρο των μεταφορών και ιδιαίτερα της ναυτιλίας, όπου
αποτελεί ένα πολύ σύγχρονο και ελπιδοφόρο πεδίο
αφού προβλέπεται στο μέλλον να κυριαρχήσουν δορυφορικά συστήματα (π.χ. ναυτικές επικοινωνίες) και συστήματα UAV (π.χ. βοηθητικές λειτουργίες υποστήριξης
σε μεταφορικά δίκτυα ή ως αυτόνομα μεταφορικά μέσα)
στο χώρο των μεταφορών και της ναυτιλίας.
• Διαθέτει 3 σύγχρονες εξειδικεύσεις: (α) ετοιμάζει στελέχη στην επιχειρησιακή διαχείριση λειτουργιών στην
Ναυτιλία και Μεταφορές, (β) μηχανικούς για την σχεδίαση-συντήρηση-επέκταση συστημάτων αυτοματισμού
σε συστήματα μεταφορών με έμφαση στην ναυτιλία,
και (γ) μηχανικούς για την σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή αεροδιαστημικών συστημάτων στο χώρο των
μεταφορών.
• Προσφέρει στην εθνική οικονομία εξειδικευμένα
στελέχη/επιστήμονες /τεχνικούς που αναβαθμίζουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, ειδικότερα στην
ναυτιλιακή βιομηχανία (εταιρείες τεχνικής υποστήριξης,
ναυπηγεία κ.α.) παρέχουν τεχνικούς υψηλής στάθμης
στο χώρο των ναυτικών αυτοματισμών, αλλά και ειδικούς
στην διαχείριση λειτουργιών στο χώρο της ναυτιλίας
(διαχείριση πληρωμάτων, στόλου, εφοδιαστικής κ.α.),
όπως επίσης και επιστήμονες/τεχνικούς στο νεοσύστατο κλάδος της διαστημικής βιομηχανίας που χρειάζεται
εξειδικευμένα στελέχη για την παραγωγή της.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μετά την επιτυχή περάτωση των τριών εξαμήνων
σπουδών, το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.
Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα δύο Ιδρύματα, με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών
καθώς και αναφορά μίας από τις τρείς κατευθύνσεις:
• Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations management in shipping
and supply chain)
• Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις
Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and
Transportation)
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• Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών
Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία (Design
and Operations of Aerospace Systems and Maritime
Applications)
Ο απονεμόμενος τίτλος υπογράφεται από τα αρμόδια
όργανα των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων
1. Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή
του ΔΜΣ., γίνονται δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση,
υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων
Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και
Πληροφορικής Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) ,ή αντίστοιχων με τα αναφερόμενα Τμήματα, της ημεδαπής
και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 34 του
ν. 4485/2017). Επίσης, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές
πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από παρακολούθηση προπαρασκευαστικών εντατικών μαθημάτων
(6 μαθήματα) όπως αυτά καταγράφονται στο Ε.Π.Σ. μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
2. Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται
με βάση τα προβλεπόμενα με βάση το άρθρο 34 (1,2)
του ν. 4485/2017.
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους
και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την
ημερομηνία εγγραφής τους στο ΔΠΜΣ.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ.
7 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα
Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρης
φοίτησης σπουδαστές με ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο
ολοκλήρωσης των σπουδών 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για
τους σπουδαστές μερικής φοίτησης η διάρκεια φοίτησης
δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα.
2. Η κυρία γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι
η Ελληνική γλώσσα. Ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και η Αγγλική για μέρος μαθημάτων ή
διαλέξεων και για τη διευκόλυνση προσκεκλημένων και
επισκεπτών Επιστημόνων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και
αλλοδαπής (άρθρο 32 παρ.2στ του ν. 4485/2017).
3. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
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Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής ολκλήρωση 12
μαθημάτων (6 κύρια μαθήματα και 6 μαθήματα ειδίκευσης), η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και η επιτυχής
παρακολούθηση 2 σεμιναρίων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση
του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS),
προερχόμενες οι 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα
12 μαθήματα, οι 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα δύο
σεμινάρια και οι 26 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τη
διπλωματική εργασία όπως περιγράφονται παρακάτω
στο Πρόγραμμα Μαθημάτων.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Η έναρξη του ΔΠΜΣ γίνεται το χειμερινό εξάμηνο
εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός σπουδαστών δύναται να
γίνει εισαγωγή και το Εαρινό Εξάμηνο.
2. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα
τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και
η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ, ανά
Ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:
Α. Μαθήματα Α΄ Εξάμηνου-Μαθήματα Υποδομής
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ1 πρέπει να επιλέξουν
υποχρεωτικά το μάθημα 1,2,3,4,5,6
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ2 και Κ3 πρέπει να
επιλέξουν υποχρεωτικά τα μαθήματα 1,2,4,5,7 και 8. Οι
φοιτητές της κατηγορίας αυτής (Κ2/ Κ3) μπορούν να επιλέξουν το μάθημα 3 αντί του μαθήματος 2.
Α/Α ΚΩΔΙ- Μαθήματα Α΄ Εξα- Κατη- ΠιστωΚΟΣ μήνου
γορία
τικές
(6 Μαθήματα)
Μονάδες
(ECTS)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1 10001 Τεχνολογίες
ΥΠΟ
5
Πληροφορικής
και Επικοινωνιών/ Information
Technology and
Communications
2 10002 Ολοκληρωμένα
ΥΠΟ
5
Συστήματα Μεταφορών/ Integrated
Transport Systems
3 10003 Ναυτιλιακή ΟικοΥΠΟ
5
νομική και Μάνατζμεντ/ Maritime
Economics and
Management
4 10004 Διοίκηση έρΥΠΟ
5
γου/ Project
Management
5 10005 Ναυτική ΤεχνοΥΠΟ
5
λογία/ Marine
Technology
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10006 Ναυτικό Δίκαιο
ΥΠΟ
5
και Οργανισμοί/
Maritime Law
and International
Maritime
Organizations
7 10007 Εισαγωγή στην
ΥΠΟ
5
Τεχνολογία Συστημάτων Αυτομάτου
Ελέγχου (ΣΑΕ)/
Introduction
to Automation
Technology
5
8 10008 Σχεδιασμός και Αρ- ΥΠΟ
χές Μηχανικής Συστημάτων/ Design
and Principles
of Systems
Engineering
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
30
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β. Μαθήματα Β Εξαμήνου-Μαθήματα κατευθύνσεων
Α/Α ΚΩΔΙ- Κατεύθυνση (Κ1): Κατη- ΠιστωΚΟΣ
γορία
τικές
Επιχειρησιακή
Μονάδες
Διαχείριση στη
(ECTS)
Ναυτιλία και την
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations
management
in shipping and
supply chain)
(5 Μαθήματα
Υποχρεωτικά και 1
Επιλογής)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1 20101 Ναυτιλιακή ΛειΥΠΟ
5
τουργική Διαχείριση/ Maritime
Operation
Management
2 20102 Ναυτιλιακή ΧρηΥΠΟ
5
ματοοικονομική/
Shipping Finance
5
3 20103 Ποσοτική ανάλυση ΥΠΟ
ναυτιλιακών αγορών/ Quantitative
Analysis Of
Shipping Markets
4 20104 Logistics και διαΥΠΟ
5
χείριση εφοδιαστικής αλυσίδας/
Logistics and
Supply Chain
Management

5
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20105 Μέθοδοι Έρευνας /
Research Methods

ΥΠΟ

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα εκ
των δύο)
6

20106 Ναυλώσεις / Ναυτασφαλίσεις/ Ship
Chartering and
Marine Insurance

ΕΠΙ

5

7

20107 Πράσινη Ναυτιλία /
Green Shipping

ΕΠΙ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Κατεύθυνση (Κ2):
Τεχνολογία και
Αυτοματισμοί
στη Ναυτιλία και
τις Μεταφορές
(Technology of
Automation in
Shipping and
Transportation)

30
Κατηγορία

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1

20201 Τεχνολογία Αισθητήρων και Μηχατρονική/ Sensors
και Mechatronics
Technology

ΥΠΟ

5

2

20202 Σχεδίαση Ναυτικών Αυτοματισμών και Ηλεκ/
κων Κινητήριων
Συστημάτων/
Design of Naval
Automations &
Electrical Drive
Systems

ΥΠΟ

5

3

20203 Δίκτυα Μετάδοσης
Δεδομένων/ Data
Networks

ΥΠΟ

5

4

20204 Συστήματα Επιτήρησης και Ελέγχου/ Supervisory
Control Systems

ΥΠΟ

5

5

20205 Προχωρημένα
Θέματα Συστημάτων Ελέγχου/
Advanced Control
Systems

ΥΠΟ

5

6

20105 Μέθοδοι Έρευνας/
Research Methods

ΥΠΟ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Κατεύθυνση (Κ3):
Σχεδιασμός και
Λειτουργία Αεροδιαστημικών
Συστημάτων και
εφαρμογές στη
Ναυτιλία (Design
and Operations of
Aerospace Systems
and Maritime
Applications)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1 20301 Υπολογιστικά εργαλεία για το διάστημα και τα UAVs/
Computer Software
Tools for Aerospace
and UAVs
2 20302 Αερο-Διαστημικές
Ναυτικές Επιχειρήσεις/ Aerospace
Maritime
Applications
3 20303 Συστήματα
Σχεδίασης και
Εκτόξευσης Μικροδορυφόρων
και CubeSat/
Systems Design
and Microsatellites
Launching
(CubeSat)
4 20304 Μηχανική τροχιάς - Δορυφορικές Επικοινωνίες-/
Orbit Mechanics –
Satellite
Communications
5 20305 Αρχές και εφαρμογές UAV/ Principles
and Applications
of UAVs
6 20105 Μέθοδοι Έρευνας/
Research Methods
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κατηγορία

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

2

5

30001

3
4

ΥΠΟ

5

5
ΥΠΟ

5

6

ΥΠΟ

5

7

8
ΥΠΟ

5

ΥΠΟ

5

Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου

Διπλωματική Εργασία /
Thesis Project
Σεμινάρια Εμβάθυνσης
Γνώσης (επιλογή 2 σεμιναρίων) / Seminars
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

9

10

30

Γ. Μαθήματα Γ΄ Εξάμηνου: Διπλωματική Εργασία και
Σεμιναριακά Μαθήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ

Σεμινάρια
Α/Α ΚΩΔΙ- Μαθήματα Σεμιναρίων (ΕπιΚΟΣ λογή 2 σεμιναρίων)

1

ΥΠΟ

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
26
4

30
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12

30002 Ναυτιλία και Ασφάλεια
(K1 και K2)/ Shipping and
Security
30003 G.I.S. στη Ναυτιλία
και Μεταφορές (K1)/
GIS in Shipping and
Transportation
30004 Συστήματα Λιμένων (K1)/
Port Systems
30005 Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια της Ναυτιλίας
και τις Μεταφορές (K1)/
Introduction to Cyber
Security in Shipping and
Transportation
30006 Διοίκηση και Διαχείριση
Ναυπηγοεπισκευαστικών
Εργασιών και Υπεράκτιων Κατασκευών (K1 και
Κ2)/ Management and
Operation of Shipbuilding
and Offshore Construction
30007 Ραδιοναυτιλία-Ραντάρ
(K2)/ Marine Radio
Communications
30008 Ναυτικά Πληροφοριακά Συστήματα (K1 και
K2)/ Marine Information
Systems
30009 Ενσωματωμένα Συστήματα
(K2)/ Embedded Systems
30010 Ειδικά Θέματα στη Ναυτιλία
(Κ1 και Κ2)/ Special topics
in Maritime
30011 Συστήματα ελέγχου αεροδιαστημικής πλοήγησης
και προσδιορισμού θέσης
(Κ3)/ Control Systems for
aerospace tracking and
positioning
30012 Δίκτυα σε δορυφορικά συστήματα (Κ3)/ Networks of
Satellite Systems
30013 Σχεδιασμός διαστημικών
υποσυστημάτων (Κ3) /
Design of Aerospace
Subsystems

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

Δ. Προπαρασκευαστική περίοδο (κοινή για όλες τις
κατευθύνσεις)
1. Μαθηματικά
2. Στατιστική
3. Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
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4. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ και Προγραμματισμό Η/Υ
5. Διοίκηση επιχειρήσεων
6. Εισαγωγή στην Θεωρία Συστημάτων Ελέγχου
Όσοι/ες από τους/τις επιλεγέντες/είσες δεν έχουν
διδαχθεί, σε προπτυχιακό επίπεδο, τα ανωτέρω προαπαιτούμενα μαθήματα θα έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης τους σε εντατικά προπαρασκευαστικά
τμήματα, πριν την έναρξη των κανονικών μαθημάτων
του ΔΠΜΣ. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων
καταβάλλεται πρόσθετο κόστος που ορίζεται από την
Ε.Δ.Ε του ΔΠΜΣ.
Το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε μαθήματος θα διαμορφώνεται κάθε φορά από τον/την αντίστοιχο/η διδάσκοντα/ουσα σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και
πρακτική και θα εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε..
Οι απόφοιτοι των Σχολών Α.Ε.Ν θα παρακολουθήσουν,
κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, και τα 6 μαθήματα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών με
καταβολή τελών φοίτησης ανέρχεται σε 60 άτομα ανά
ακαδημαϊκό έτος.
Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό
λειτουργίας του ΔΠΜΣ και την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες του Διιδρυματικού ΠΜΣ προέρχονται
σε ποσοστό 80% από τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων (άρθρο 36 ν. 4485/2017). Μαθήματα μπορούν να ανατεθούν και σε μέλη ΔΕΠ άλλων
ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διιδρυματικού ΠΜΣ
αναλαμβάνει το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας της γραμματείας
προσδιορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Η γραμματειακή κάλυψη του ΔΠΜΣ, όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, καλύπτεται είτε από υπάρχον μόνιμο Προσωπικό του Τμήματος, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΔΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του αντίστοιχου Τμήματος και συνολικά του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς
του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).
Επίσης το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτι-
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λία και τις Μεταφορές» χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τις
εγκαταστάσεις του Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης
και Παραγωγής (Πανεπιστημιούπολη 2), οι οποίες είναι
σύγχρονες, εφοδιασμένες με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό,
και περιλαμβάνουν:
• 4 αίθουσες διδασκαλίας με χρήση πολυμεσικού εξοπλισμού παρουσίασης,
• Εργαστήριο πληροφορικής με 16 θέσεις εργασίας
(σύγχρονος εξοπλισμός)
• Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και
Βιομηχανικών Ελεγκτών
• Εργαστήριο Μηχατρονικής και Μετρήσεων
Επιπλέον έχει αναπτυχθεί εργαστήριο νέων τεχνολογιών στις θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές με σύγχρονο
εξοπλισμό (υπολογιστές, συστήματα επικοινωνιών, 3D
printer, διατάξεις μικροελεγκτών, εξειδικευμένο λογισμικό κ.α.), για χρήση από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους,
αλλά και μελλοντικά από τους υποψήφιους διδάκτορες
για την διεξαγωγή της έρευνας τους.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη, δηλαδή
από το ακαδ. έτος 2018-2019 έως και το ακαδ. έτος 20262027. To συντονισμό του αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής (άρθρο 31 και 43 ν. 4485/2017).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ ανέρχεται
στο ποσό των 180.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.
Δαπάνες Εξοπλισμού και Δαπάνες € 11.000
Λογισμικού
2.
Δαπάνες Χορήγησης Υποτροφιών σε € 8.000
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
3.
Δαπάνες Αναλωσίμων
€ 9.500
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκό- € 21.000
4.
ντων
5.
Δαπάνες Μετακινήσεων Φοιτητών € 3.000
του ΔΠΜΣ για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς
6.
Αμοιβές Διδασκαλίας Τακτικού Προ- € 17.000
σωπικού των Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών
Κέντρων και Ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΔΠΜΣ
7.
Αμοιβές Έκτακτου Διδακτικού Προ- € 18.000
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΔΠΜΣ
8.
Αμοιβές Διδασκαλίας Προσωπικού € 6.000
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.
4485/2017
9.
Αμοιβές Διοικητικής και Τεχνικής € 26.500
Υποστήριξης
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Λοιπές Δαπάνες όπως ιδίως Έξοδα € 6.000
Δημοσιότητας-Προβολής, Αγοράς
Εκπαιδευτικού Υλικού, Οργάνωσης
Συνεδρίου, Δαπάνες Εργασιών Πεδίου
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Α. Δαπάνες ΔΠΜΣ (70%)
€ 126.000
Λειτουργικά Έξοδα ιδρύματος (30%) € 54.000
Β.
με προτεραιότητα στην κάλυψη των
αναγκών των ΔΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
€ 180.000

Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας προβλέπεται
η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές ύψους 3.000 € για το σύνολο παρακολούθησης
του ΔΠΜΣ Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και
χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του
ν.4485/2017 (Α'/114) όπως ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 7484
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές» του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2
του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ.
7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/
2-03-2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
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δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016,
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πληροφορική και Εφαρμογές».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Εφαρμογές».
12. Τηνπράξη 2/19-04-2018 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Πληροφορική και Εφαρμογές».
13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
14. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
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15. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Ζ1/26-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές».
16. Τη με αριθμό πράξη 9/17-05-2018 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ Ψ3ΨΜ46Μ9ΞΗ-Π53.
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Πληροφορική και
Εφαρμογές» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό
τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές» και αγγλικό τίτλο
“Information Technology and Applications”, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Το Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Εφαρμογές» έχει ως
αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων
σχετικών με την επιστήμη της Πληροφορικής και των
εφαρμογών της σε διάφορους τομείς της επιστημονικής
και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ αφορά στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής
σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εξαιρουμένων
των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό να δημιουργήσει επιστήμονες ικανούς να
λειτουργήσουν σε ένα πολυτομεακό περιβάλλον για την
κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και
δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανάγκες
και προκλήσεις που προτίθεται να αντιμετωπίσει το εν
λόγω Π.Μ.Σ. αφορούν στην αντιμετώπιση του χάσματος
δεξιοτήτων μεταξύ των επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων
και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και
δεξιότητες Πληροφορικής.
Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ αφορούν
τεχνολογίες Πληροφορικής αιχμής καθώς και θέματα
σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών
των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην
απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με
υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική
εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες
που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και
η αγορά εργασίας. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η
διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους
Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιω-
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τικού Τομέα και θα συμβάλουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Εφαρμογές» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών Πανεπιστημίων
ή ΤΕΙ, ειδικοτήτων διαφορετικών από αυτή της Πληροφορικής και όχι κατ’ ανάγκη άμεσα συναφών με αυτήν, οι
οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες
σε αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις
τεχνολογίες της πληροφορικής και της εφαρμογές της
σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.
Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια σημαντικών
δεξιοτήτων μέσω υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Πιο
συγκεκριμένα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός,
μεταξύ άλλων, να:
• αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας
γλώσσες διαδικαστικού προγραμματισμού
• εγκαθιστά, διαχειρίζεται και προγραμματίζει συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
• αναπτύσσει εφαρμογές χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού
• διακρίνει τα βασικά συστατικά από τα οποία αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστημα
• διακρίνει τις βασικές δικτυακές έννοιες και τις αρχές
λειτουργίας του Διαδικτύου
• να περιγράφει τον τρόπο συνεργασίας των επιπέδων
για την υποστήριξη των απαιτήσεων των εφαρμογών, τη
συνεισφορά κάθε πρωτοκόλλου στην επικοινωνία των
συστημάτων, τη μορφή των διαφορετικών μηνυμάτων
των πρωτοκόλλων κάθε επιπέδου, τη χρησιμότητα κάθε
πληροφορίας που περιέχεται στην κεφαλίδα των μηνυμάτων και τη λειτουργία που αυτή εξυπηρετεί.
• περιγράφει τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού
συστήματος.
• περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και να διακρίνει
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών
μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της κύριας μνήμης
ενός υπολογιστικού συστήματος.
• αναπτύσσει εφαρμογές για κινητές συσκευές
• αναπτύσσει δικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας
σύγχρονες τεχνολογίες
• σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλο μαθησιακό υλικό λογισμικό με στόχο την ένταξή του στη μαθησιακή
διαδικασία, βασιζόμενος σε αρχές και καλές πρακτικές
σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού
• εντοπίζει τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής ανά τομέα δραστηριότητας (διακυβέρνηση, υγεία,
μεταφορές, πολιτισμό, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση,
δικτύωση, περιβάλλον, κοκ)
• αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των ΤΠΕ (πλεονεκτήματα,
οφέλη αλλά και αρνητικές συνέπειες)
• σχεδιάζει και προγραμματίζει, επιμερίζει και αναθέτει τους επιμέρους πόρους, παρακολουθεί, ελέγχει και
διορθώνει την πορεία υλοποίησης σε ένα έργο Πληροφορικής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη της Πληροφορικής και τις
εφαρμογές της».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., εξαιρουμένων
των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο
ΠΜΣ ορίζεται σε εξήντα (60) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα
Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε
τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Για την απόκτηση του ΔΜΣ
απαιτούνται συνολικά ενενήντα έξι (96) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική
γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική
εφόσον χρειαστεί.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, οπότε πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 σε ό,τι αφορά
την προέλευση των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ανάγκης, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση
των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης εργασιών και Project
στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων.
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Οι φοιτητές έχουν την
υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς δώδεκα (12)
μαθήματα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και αντιστοιχεί
σε έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων. Αναλυτικότερα, ο
ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανά εξάμηνο, μαζί με τις αντίστοιχες
πιστωτικές μονάδες.
Εξάμηνο Α’:
Μάθημα
ECTS
Προγραμματισμός Υπολογιστών
8
Βάσεις Δεδομένων
8
Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας
8
Τεχνολογίες δικτύων και επικοινωνιών
8
Εξάμηνο Β’:
Μάθημα
Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων
Ασφάλεια Πληροφορίας και Συστημάτων
Εξάμηνο Γ’:
Μάθημα
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και επιχειρηματικότητα
Τεχνολογία και Προγραμματισμός Κινητών
Συσκευών
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Διαδίκτυο

ECTS
8

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα διαθέτει
ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για
την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 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 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται
σε 39.885€ και κατανέμεται ως εξής:
ΕΞΟΔΑ

8

Ποσό σε €

1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

1.000 €

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

€

ECTS
8
8

3

Δαπάνες αναλωσίμων

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

1.400 €

8

5

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

€

8
8

8

500 €
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6

7

8

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
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21.060 €

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

9

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

2.500 €

10

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

1.400 €

Αριθμ. 7486
(3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

27.680 €

11

12.025 €

ΣΥΝΟΛΟ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018

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

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%)
με προτεραιότητα στην κάλυψη των
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
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Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, 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, μέρος των εσόδων του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κάθε άλλη νόμιμη
πηγή. Σε περίπτωση που οι παραπάνω πηγές δεν καλύπτουν τον προϋπολογισμό που αναγράφεται στον
πίνακα, το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τέλη
φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.900 €
ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, έως το 30% των
φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με
βάση οικονομικά κριτήρια. Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής:
Α’ εξάμηνο:
700 €
Β’ εξάμηνο:
600 €
Γ’ εξάμηνο:
600 €
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2
του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ.
7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/
2-03-2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-032018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016,
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη

44036

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο
Μάνατζμεντ».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο
Μάνατζμεντ».
12. Την πράξη 3/03-05-2018 (Θέμα 1ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δημόσια
Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ».
13. Την πράξη 5/22-05-2018 (Θέμα 2ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δημόσια
Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ».
14. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
15. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
16. Το με αριθμό πρωτ. 105307/Ζ1/26-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Δημόσια
Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ».
17. Τη με αριθμό πράξη 10/29-5-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με ΑΔΑ 69Φ746Μ9ΞΗ-39Λ.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»
από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
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Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με ελληνικό τίτλο «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» και αγγλικό τίτλο “Public
Administration – Public Managment”, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δημιουργήσει μία δεξαμενή
αποφοίτων, οι οποίοι να αξιοποιούνται εργασιακά από
τον Δημόσιο Τομέα ή και να κατευθύνονται προς αυτόν ερευνητικά, ως προς τα αντικείμενα του δημοσίου
μάνατζμεντ και της θεσμικής διάστασης του Δημόσιου
Τομέα. Επίσης να δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν είναι
διαμορφωμένο και ακαδημαϊκά, δηλαδή το υλικό για τη
σύνθεση του αντικειμένου του δημόσιου μάνατζμεντ και
της θεσμικής συγκρότησης του Δημόσιου Τομέα. Βασική
επιδίωξη είναι η απόκτηση και η δυνατότητα εφαρμογής σοβαρών διοικητικών και θεσμικών γνώσεων, από
ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν εργασιακά και επιστημονικά – ερευνητικά με το Δημόσιο Τομέα, και προέρχονται από το ίδιο ή και από άλλα ειδικά επιστημονικά
αντικείμενα και πεδία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος
θα απονέμεται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη “Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ” / Master of Science (Μ.Sc) in “Public
Administration – Public Management”.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
To Πρόγραμμα δέχεται αποφοίτους Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που στο στάδιο των προπτυχιακών τους σπουδών τους, είτε έχουν ασχοληθεί με
οποιαδήποτε επιστημονικά αντικείμενα είτε τους έχει
απασχολήσει λιγότερο ή περισσότερο η περιοχή της ευρύτερα νοούμενης Δημόσιας Διοίκησης. Γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ομοταγών Σχολών
του εξωτερικού ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ανωτάτων εν γένει Σχολών,
ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα
Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Προγράμματος,
κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα κατωτέρω στο άρθρο
6, είναι ενενήντα(90).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
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ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος
Εισαγωγή στη Θεωρία των Δημοσίων Οργανώσεων – Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Δημόσιου Τομέα
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Στρατηγικός Σχεδιασμός
και Αξιολόγηση στο Δημόσιο Τομέα
Στατιστικές Μέθοδοι και Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη
Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα
Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί στο Δημόσιο Τομέα
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Διοικητικό Δίκαιο και Θεσμοί
Διοίκηση Οικονομικών Πόρων του Δημοσίου Τομέα -Δημόσια Οικονομική
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Πληροφοριακά Συστήματα
και Επικοινωνία στο Δημόσιο Τομέα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Διοίκηση Έργου στο Δημόσιο Τομέα
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Δεοντολογία και Ηθική στο
Δημόσιο Τομέα
Ευρωπαϊκό Θεσμικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκή και Συγκριτική
Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές
Διπλωματική Εργασία
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Τύπος
Yποχρεωτικό

Ώρες/Εβδομάδα
3

ECTS
7.5

Yποχρεωτικό

3

7.5

Yποχρεωτικό

3

7.5

Yποχρεωτικό
3
Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

7.5
30

Yποχρεωτικό
Yποχρεωτικό

3
3

7.5
7.5

Yποχρεωτικό

3

7.5

Yποχρεωτικό

3

7.5

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

Yποχρεωτικό

3

7.5

Yποχρεωτικό

3

7.5

Yποχρεωτικό
Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS):

Το σύνολο των μαθημάτων καθενός από τα Α’ και Β’ εξάμηνα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
και καθένα από τα διδασκόμενα σε αυτά μαθήματα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Tο Γ’ εξάμηνο
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και ειδικότερα τα δύο περιλαμβανόμενα σε αυτό μαθήματα
σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (7,5 πιστωτικές
μονάδες έκαστο) και η διπλωματική εργασία σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).
Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα. Μπορεί
να γραφεί στην αγγλική γλώσσα, μετά από αίτηση του
μεταπτυχιακού φοιτητή, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50), που μπορεί να αυξάνεται ή να
μειώνεται, επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων
του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.

15
30
90

Άρθρο 8
Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με χρήση της υλικοτεχνικής
του υποδομής.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024, 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.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος αναλύεται
ως κατωτέρω:
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται
σε €105.000. Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους
λειτουργίας του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των €73.500, αφού αφαιρεθεί
το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Έκτακτη
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και από άλλους,
κατά το νόμο, πόρους, εφόσον προκύψουν, δύνανται να
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση
των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να χορηγηθούν
πρόσθετες παροχές στους φοιτητές. Τα συνολικά τέλη
φοίτησης, για το σύνολο της φοίτησης, ανέρχονται στο
ποσό των €3.000, με τα ετήσια έσοδα του προγράμματος για μια εισαγωγή φοιτητών κατά ακαδημαϊκό έτος
και για 100 φοιτητές το ένα εξάμηνο και 50 το άλλο, να
διαμορφώνονται κατ’ αναλογία σε €105.000, υποτιθεμένου ότι οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν για το 30%
των φοιτητών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 7483
(4)
Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2
του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ.
7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/
2-03-2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
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3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016,
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
7. Την υπουργική απόφαση 117540/Ε5/2013 (ΦΕΚ
2132/Β΄/28-8-2013) «Έγκριση κοινού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα
Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος”»,
που εκδόθηκε βάσει του ν. 3685/2008, βάσει του από
19/3/2013 Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.)
μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Πειραιά – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και σύμφωνα
με το κεφ. Γ (Μεταπτυχιακές Σπουδές) του τότε Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (ΦΕΚ 3257/Β΄/
20-12-2013).
8. Το από 19/3/2013 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
(Ε.Π.Σ.) μεταξύ ΤΕΙ Πειραιά και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του
ΤΕΙ Πειραιά Λάζαρο Βρυζίδη και τον Αντιπρύτανη του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστα Γουλιάμο.
9. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών – Λοιπά Θέματα».
10. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
11. Τη με αριθμ. 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 972/19-03-2018, τ.Β΄) με τίτλο: «Ρύθμιση
Θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη Μεταξύ Ημεδαπών
Α.Ε.Ι. και Αναγνωρισμένων ως Ομοταγών Ιδρυμάτων ή
Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της Αλλοδαπής».
12. Το από 4ο/2018 έγγραφο υπό τον τίτλο «Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου σε συνέχεια του από Μάρτιο 2013 Ειδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων για
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λειτουργία του κοινού Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένες Πολιτικές
και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος”», υπογεγραμμένο από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Πρύτανη
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
13. Το από 19/4/2018 έγγραφο (υπ` αρ. πρωτ. 238/
19-4-18) υπό τον τίτλο «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.», συνοδευόμενη από «Α. Μελέτη Σκοπιμότητας», «Β. Αναλυτικό Προϋπολογισμό ακαδ. έτους
2018-2019» και «Γ. Έκθεση Βιωσιμότητας και ύπαρξης
αναγκαίου εξοπλισμού και βασικής υποδομής για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.» για την επανίδρυση
και συνέχιση της λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες
Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος».
14. Την πράξη 3/20-04-2018 και 23-04-2018 (Θέμα 1ο)
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της
Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α., σχετικά με την επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές
Προστασίας Περιβάλλοντος»
15. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
16. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
17. Το με αριθμό πρωτ. 110466/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένες
Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος».
18. Τη με αριθμό πράξη 11/12-6-2018 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ 6ΠΟΞ46Μ9ΞΗ-ΤΛΗ-1
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο
φασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, και του Τμήματος Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος», από το
ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Από το ακαδ. έτος 2018–2019 επανιδρύεται και συνεχίζει τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές
και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.)
και αγγλικό τίτλο «Policies and Applied Methods for the
Protection of the Environment», σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, και
σύμφωνα με την υπ. απ. 41931/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 972/Β΄/
19-3-2018) για τη λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ., την Υπ. Απ.
216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) για τη σύνταξη
του προϋπολογισμού και των αρθ. 19 (παρ. 6, 7, 8) και
32 (παρ. 6) του ν. 4521 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018). Το Π.Μ.Σ.
διοργανώνεται και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υποστηρίζεται διοικητικά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και υλοποιείται με ακαδημαϊκή συνεργασία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης,
Διαχείρισης και Μάρκετινγκ). Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες
Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» αποτελεί επανίδρυση του ομότιτλου Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.
που λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2014-2015 στο πρώην
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. έως το ακαδ. έτος 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το οποίο είχε ιδρυθεί
το 2013 (υ.α. 117540/Ε5/2013, ΦΕΚ 2132/Β΄/28-8-2013),
βάσει του ν. 3685/2008, βάσει του από 3ο/2013 Ειδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των δύο
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Πειραιά – Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου) και σύμφωνα με το κεφ. Γ (Μεταπτυχιακές Σπουδές) του τότε Εσωτερικού Κανονισμού
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (ΦΕΚ 3257/Β΄/20-12-2013).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά
Αποτελέσματα
1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» (Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) είναι
η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω στα ζητήματα των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών πολιτικών
και τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο εθνικό και
περιφερειακό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές καθώς
και πάνω στα αντίστοιχα θεσμικά και επιχειρησιακά εργαλεία και στις σύγχρονες διαδικασίες εφαρμογής των
τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος από το σχεδιασμό και τη λήψη μιας απόφασης μέχρι την υλοποίησή
της, προσφέροντας δια-τομεακή επιστημονική ευρύτητα
σε όλες τις πτυχές των περιβαλλοντικών εφαρμογών (τεχνολογικές, πολιτικές, διαχειριστικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολεοδομικές, πολιτισμικές, γεωπολιτικές, επιχειρησιακές και νομοθετικές). Πυρήνας της εξειδίκευσης
του Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. είναι η κατανόηση, εμβάθυνση
και έρευνα της αλληλένδετης σχέσης του τεχνικού με
το μη τεχνικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας,
μέσα από μία – αναγκαία και ικανή – διεπιστημονική και
διαθεματική προσέγγιση.
2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις
έννοιες – κλειδιά, τους μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των πολιτικών και των τεχνικών
περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ.
είναι η παραγωγή ενός εξειδικευμένου επιστημονικού
δυναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά
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εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο,
τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων – Μ.Π.Ε. και μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Π.Π.Ε., ειδική επιστημονική
γνώση και συμβολή σε μελέτες πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές με μελετητικά πτυχία κατηγορίας
27, πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις, επιθεωρητές
περιβάλλοντος, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.) όσο και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες της Ε.Ε.
(στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες,
νομοτεχνικό – νομοπαρασκευαστικό έργο, ελεγκτικοί
μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κ.λπ.).
Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της
χώρας και η παραγωγή στελεχών με εξειδικευμένες
γνώσεις, στο επιστημονικό πεδίο του Προγράμματος,
ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες ιδιωτικών
και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.
Τέλος, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διεύρυνση της εξωστρέφειας καθώς και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής
εμβέλειας των μεταπτυχιακών σπουδών με συμμετοχή
διδασκόντων – ειδικών προσκεκλημένων από την ευρύτερη πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα και από
το χώρο των τεχνοκρατών και των ανώτατων διοικητικών στελεχών που εκπροσωπούν διεθνώς τη χώρα, με
στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ακαδημαϊκής
γνώσης και έρευνας και την προώθηση συνεργασιών
που θα ανταποκρίνονται στις ερευνητικές, κοινωνικές
και παραγωγικές ανάγκες της χώρας (με κοινωνικούς
φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λπ.).
3. Το μαθησιακό αποτέλεσμα της σπουδής στο ΠΜΣ
είναι η κατανόηση, η εμβάθυνση και η ανάπτυξη ικανότητας ανάλυσης, έρευνας και μελέτης της αλληλένδετης
σχέσης του τεχνικού με το μη τεχνικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από μία – αναγκαία και
ικανή – διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση.
Στόχος είναι ο απόφοιτος να έχει γνώση των ρεαλιστικών
προβλημάτων της εφαρμογής, δεξιότητες ανάλυσης και
διαχείρισης του αντίστοιχου επιστημονικού, μελετητικού και ερευνητικού αντικειμένου καθώς και ικανότητες
επίλυσης πρωτότυπων και πολυπαραγοντικών προβλημάτων που τίθενται στο πεδίο εφαρμογής των περιβαλλοντικών, πολιτικών, μελετών και ερευνών, ή ικανότητες συνεργασίας με άλλες ειδικότητες ή συντονισμού
ομάδων μελέτης για την εκπόνηση διεπιστημονικών
προγραμμάτων σε επιμέρους τομείς του περιβαλλοντικού αντικειμένου ή ικανότητες επιλογής στρατηγικών
αντιμετώπισης σχετικών ζητημάτων από τη σκοπιά του
ιδιωτικού ή του δημόσιου πεδίου δράσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (MSc in “Policies and
Applied Methods for the Protection of the Environment”).
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ
από Τμήματα/Σχολές της ημεδαπής (Πανεπιστημιακού
ή Τεχνολογικού Τομέα) ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι προέρχονται από
πεδία σπουδής θετικών και τεχνολογικών επιστημών
καθώς και από πεδία οικονομίας – διοίκησης – διαχείρισης (management) ή από πολιτικές, νομικές ή άλλες
συναφείς επιστήμες ενώ βασικό συνεκτιμώμενο στοιχείο
της εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. είναι η συναφής επαγγελματική, ακαδημαϊκή, ερευνητική ή άλλη δραστηριότητα.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα
Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Η χρονική διάρκεια των σπουδών στην κανονική φοίτηση διαρκεί κατ` ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών στην κανονική φοίτηση. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS), κάθε ένα
από τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και
το σύνολο του προγράμματος αντιστοιχεί σε συνολικά
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στα δύο (2)
πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται τα υποχρεωτικά
(Υ) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα και
στο τελευταίο (3ο) εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική
εργασία ή ισοδύναμη αυτής (π.χ. ερευνητικό project).
Κάθε διδακτικό εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) διδακτικές εβδομάδες. Η μερική
φοίτηση, διαρκεί κατ` ελάχιστο πέντε (5) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές
διδάσκονται τα υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα και στο τελευταίο (5ο) εξάμηνο
εκπονείται η διπλωματική εργασία ή ισοδύναμη αυτής
(π.χ. ερευνητικό project).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. είναι
η ελληνική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περιλαμβάνει περίληψη και τίτλο θέματος στα αγγλικά.
Κατ` εξαίρεση και μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) ή της Ε.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης του
διδάσκοντος ή του επιβλέποντος, μπορούν εργασίες
(διπλωματικές ή άλλες) να πραγματοποιηθούν στην αγγλική με εκτεταμένη ελληνική περίληψη. Οι εξετάσεις
διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αναλυτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών με τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, τα κατ` επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)
μαθήματα και τη διπλωματική εργασία (ή ισοδύναμο
αυτής ερευνητικό project), τον καταμερισμό τους ανά
εξάμηνο, τις συνολικές διδακτικές ώρες για τις κατ` ελάχιστο δεκατρείς (13) διδακτικές εβδομάδες ανά ακαδ. εξάμηνο και τις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) στο πρόγραμμα
κανονικής φοίτησης έχουν ως ακολούθως:
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11
12
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Μαθήματα
Διδακτ. Ώρες
«Ατμοσφαιρική Ρύπανση»
39
«Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας»
39
«Κλιματική Αλλαγή»
39
«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Προστα39
σία Εδάφους»
«Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση - Δη39
μόσιες Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Δράσεις»
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων»
39
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6
6
6
6
6
6

«Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
«Ανακύκλωση Απορριμμάτων»
«Ειδικά Θέματα Εκπαίδευσης στην Προστασία Περιβάλλοντος και στην Επεξεργασία
Λυμάτων»
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση»
«Χωροταξία – Φυσικός Σχεδιασμός

39
39
39

6
6
6

39
39

6
6

«Προστασία Δομημένου Χώρου – Πολεοδομικός Σχεδιασμός»
Διπλωματική Εργασία

39

6

9 (3 τρίωρα
σεμινάρια)
477 ώρες

30

90 ECTS
Σύνολο 12 προσφερόμενα μαθήματα + Διπλωματική Εργασία (ή ισοδύναμο αυτής ερευνητικό
project)
Σ = 10 μαθήματα + Διπλωματική Εργασία για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
Τα δώδεκα (12) προσφερόμενα μαθήματα ισοκατανέμονται (6 + 6) στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο
και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καλύπτει
κατ` ελάχιστον τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού
εξαμήνου και – εκτός της συνεργασίας με τον επιβλέποντα – υποστηρίζεται και από τρία 3ωρα σεμινάρια για
τη μεθοδολογία εκπόνησης και παρουσίασής της. Εκτός
της διπλωματικής εργασίας, ο συνολικός αριθμός μαθημάτων, τα οποία οφείλει ο φοιτητής να ολοκληρώσει
επιτυχώς, είναι δέκα (10), δηλαδή οκτώ (8) υποχρεωτικά
και δύο (2) κατ` επιλογήν υποχρεωτικά, ισοκατανεμημένα
(5 + 5) στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο. Από τα δύο
(2) κατ` επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου
εξαμήνου επιλέγει ο φοιτητής το ένα (1) και το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο εξάμηνο. Δικαίωμα για την παράδοση της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας έχουν οι
φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα δέκα (10)
συνολικά μαθήματα. Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση των φοιτητών ολοκληρώνεται στο τελευταίο
(3ο) εξάμηνο της κανονικής φοίτησης με την εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το πρόγραμμα σπουδών με τα ίδια μαθήματα προσφέρεται και σε μερική φοίτηση διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, με το 5ο εξάμηνο να αντιστοιχεί στην κατ` ελάχιστο
διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο
ΠΜΣ ορίζεται σε 38 κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπερά-

Κατηγορία
Υποχρ. (Υ)
Υποχρ. (Υ)
Υποχρ. (Υ)
Υποχρ. (Υ)
Επιλογής
υποχρεωτικό (ΕΥ)
Επιλογής
υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υποχρ. (Υ)
Υποχρ. (Υ)
Υποχρ. (Υ)

Υποχρ. (Υ)
Επιλογής
υποχρεωτικό (ΕΥ)
Επιλογής
υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υποχρ. (Υ)
8 Υποχρεωτικά
4 Επιλογής υποχρεωτικά

Εξάμ.
1ο
1ο
1ο
1ο
1ο
1ο
2ο
2ο
2ο

2ο
2ο
2ο
3ο
Τρία (3)
εξάμηνα

ριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου
4485/2017. Ο αριθμός των εισακτέων δύναται να οριστεί
μικρότερος με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017,
αρθ. 36), διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.– Ε.Π.ΤΕ.Π.Π., δύνανται
να είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το
άρθ. 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθ.
29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Επίσης, δύνανται να
διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι ή προσκεκλημένα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι
ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή δύνανται
να γίνουν νέες προσλήψεις ή συμβάσεις, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος, με απόφαση της Ειδικής
Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), η οποία λαμβάνεται
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., δύνανται να κληθούν από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως
επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες 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
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αναγκών του προγράμματος. Ομότιμοι καθηγητές και
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ της ημεδαπής
και αλλοδαπής διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρ. 8 του άρθ. 16 του ν. 4009/2011 και
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Το διδακτικό και ερευνητικό έργο επιμερίζεται ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την ειδικότητα των μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών
φορέων και ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα των
εξειδικευμένων επιστημόνων που συνεργάζονται με
το ΠΜΣ, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται
στην Εισήγηση Επανίδρυσης και τη «Μελέτη Σκοπιμότητας» του ΠΜΣ–ΕΠΤΕΠΠ.
Λόγω του ειδικού αντικειμένου και των ειδικών ακαδημαϊκών και μαθησιακών στόχων του Π.Μ.Σ. που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος, προβλέπεται η
συμμετοχή συνεργαζόμενων διδασκόντων – διακεκριμένων προσωπικοτήτων του τεχνοκρατικού και ευρύτερου
ακαδημαϊκού χώρου, οι περισσότεροι εκ των οποίων
έχουν εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνοκρατική
δράση διεθνούς εμβέλειας (Ακόλουθοι Περιβάλλοντος,
Εθνικοί Εκπρόσωποι, πρ. Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς
Υπ. Περιβάλλοντος, στελέχη ΟΗΕ, ανώτατα στελέχη της
Διοίκησης και των επιχειρήσεων, Σύμβουλοι Υπουργών,
Καθηγητές ΕΜΠ και άλλων ΑΕΙ κ.λπ.). Προκειμένου το
ΠΜΣ να ανταποκριθεί στους εξειδικευμένους ιδρυτικούς στόχους του, απαιτείται και προβλέπεται, πέραν
των μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η –
κατά την πρόβλεψη του ν. 4485/2017 (αρθ. 36 παρ. 2,
5 και 6) – ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες
διδασκόντων των προαναφερθεισών παραγράφων του
ν. 4485/2017 σε ποσοστό άνω του προβλεπομένου στο
αρθ. 36 παρ. 1 για τα κοινά (διατμηματικά) Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της εγκεκριμένης
εισήγησης επανίδρυσης και την αιτιολογημένη απόφαση
της συνέλευσης τμήματος της παρ. 2 του άρθ. 36.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την ομαλή και εύρυθμη
πραγματοποίηση των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΠΜΣ (πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και συνοδευτικές υποδομές
τους, γραφεία, φωτοαντιγραφικό κέντρο για αναπαραγωγή επιστημονικών σημειώσεων ή άρθρων, χώρους
γραμματείας, υποδομές εργαστηρίων και συνεργασία
με θεσμοθετημένα εργαστήρια, βιβλιοθήκη ΠΜΣ, λοιπούς βοηθητικούς χώρους, τεχνική υποστήριξη κ.λπ.).
Επίσης, τα δύο ιδρύματα συνεισφέρουν στην κάλυψη
των αναγκών ερευνητικής, βιβλιογραφικής και επιστημονικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής αναλαμβάνει την διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη του προγράμματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια της συνέχισης της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.–
Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. μετά την παρούσα επανίδρυσή του ορίζεται
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, εφόσον πληροί
τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης,
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σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017. Δυνατότητα περαιτέρω
ανανέωσης της λειτουργίας του υπάρχει κατά τους όρους
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Ως προς τις προεκτιμώμενες εκροές του Π.Μ.Σ., παρατίθενται οι προεκτιμώμενες δαπάνες, σε κατηγορίες,
σύμφωνα με το αρθ. 36 και 37 του ν. 4485/2017, την
υπουργική απόφαση 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/8-122017) και τις αναλυτικές οδηγίες (υπόδειγμα) του Υ.Π.Ε.Θ.
στο υπ` αρ. πρωτ. 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφό του.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.–
Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. (ακ. έτους 2018-2019)
ΕΞΟΔΑ (ν. 4485/2017, αρ. 37, παρ. 1,
2 και 4 και αρθ. 36, παρ. 3, 4, 5 και 6)
Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό (€)
1 Δαπάνες αναλωσίμων
500
2 Δαπάνες (προμήθεια, συντήρηση) εξο- 800
πλισμού και λογισμικού
3 Μετακίνηση διδασκόντων ΠΜΣ
200
4 Μετακίνηση φοιτητών ΠΜΣ για εκπαι- 300
δευτικούς σκοπούς
5 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω- 9.000
πικού του ΑΕΙ που διοργανώνει το ΠΜΣ
6 Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου προ- 100
σωπικού του ΑΕΙ που συμμετέχει στην
οργάνωση του ΠΜΣ
7 Αμοιβές προσωπικού των παρ. 5 και 10.200
παρ. 6 του αρθ. 36 του ν. 4485/2017
(επισκέπτες διδάσκοντες και διδάσκοντες ομότιμοι καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ)
8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο- 11.760
στήριξης
9 Λοιπές δαπάνες (προμήθεια εκπαι- 2.140
δευτικού υλικού, έξοδα δημοσιότητας –προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης ημερίδων –συνεδρίων, δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λπ.)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων (70%)
35.000 €
10 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 15.000 €
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» καλύπτεται από τέλη φοίτησης ενώ δύναται να καλυφθεί και από
άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, παροχές,
κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ε.Ε.
ή άλλων διεθνών οργανισμών καθώς και από κάθε άλλη
νόμιμη πηγή.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Τροποποιήσεις προβλέψεων της
παρούσας απόφασης γίνονται με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών και μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης
του ΠΜΣ ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 7481
(5)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής ΣΕΥΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2
του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ.
7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/
2-03-2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016,
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης
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του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία.
Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία,
Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».
12. Τις πράξεις 3-20-4-201 (Θέμα 1ο), 4/11-5-2018
(Θέμα 3ο), 9/30-05-2018 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία,
Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».
13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
14. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
15. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
16. Το με αριθμό πρωτ. 110466/Ζ1/2-7-18 έγγραφο
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες μέθοδοι
στη Φυσικοθεραπεία».
17. Τη με αριθμό πράξη 11/12-6-2018 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ 6ΠΟΞ46Μ9ΞΗ-ΤΛΗ.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
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την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με τίτλο
«Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία.
- Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
- Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία»
από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Νέες μέθοδοι
στη Φυσικοθεραπεία. - Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική
Φυσικοθεραπεία» και αγγλικό τίτλο “New methods in
Physiotherapy. Section1: Chest Physiotherapy, Section
2: Musculoskeletal Physiotherapy”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων,
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και
επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό και στο μυοσκελετικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του
μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, αποκατάσταση, θεραπευτική άσκηση
και λειτουργική αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε δύο
επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο αναπνευστικό και μυοσκελετικό σύστημα.
Σκοποί του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της
γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της
φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου
φυσικοθεραπευτών.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων με ανάπτυξη γνώσεων για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων κλινικού συλλογισμού
και ερευνητικού σχεδιασμού στο γνωστικό αντικείμενο
της Αναπνευστικής και Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας, ώστε αυτοί να μπορούν να δραστηριοποιηθούν
σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς
φορείς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο:
«Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία.
- Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
- Κατεύθυνση 2: Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία»
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Φυσικοθεραπείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των
φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν.4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα
Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα,
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται
για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής
εργασίας.
Η γλώσσα διδασκαλίας θα πραγματοποιείται στην ελληνική. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική
γλώσσα μετά από την πρόσκληση καθηγητών της αλλοδαπής για τη συμμετοχή τους σε ενότητες διδασκαλίας
των προβλεπόμενων μαθημάτων του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Ειδίκευσης.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδίκευσης απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ανά τριάντα (30) στα
τρία εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι θεωρητικά και περιλαμβάνουν ασκήσεις πράξης. Το πρόγραμμα σπουδών έχει
ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1 Μεθοδολογία Έρευνας
6
2 Βιοστατιστική
6
3 Εμβιομηχανική και Κινητική Μάθη6
ση
4 Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας
6
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
5 Αναπνευστικές Ασκήσεις
6
ΣΥΝΟΛΟ
30
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

1
2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κλινικά Θέματα Φυσικοθεραπείας
Κλινική Θεραπευτική Άσκηση

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
6
6
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3
4
5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ειδικά θέματα Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας
Πνευμονική Αποκατάσταση
Πειραματική Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
ΣΥΝΟΛΟ
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6
6
6
30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία –
30
Master Thesis
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90 ECTS

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1
Μεθοδολογία Έρευνας
6
2
Βιοστατιστική
6
Εμβιομηχανική και Κινητική Μάθηση
6
3.
4.
Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας
6
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
5
Φυσικοθεραπευτική Διαχείριση του
6
πόνου
ΣΥΝΟΛΟ
30
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

1
2
3.
4
5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κλινικά Θέματα Φυσικοθεραπείας
Κλινική Θεραπευτική Άσκηση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ειδικά θέματα Mυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας
Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία
Πειραματική Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
6
6
6
6
6
30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία –
30
Master Thesis
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90 ECTS
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Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο
ΠΜΣ ορίζεται σε 30 (τριάντα) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν.4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή
(αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμός εργαστηρίων, βιβλιοθήκες).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 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 11
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ θα καλύπτεται από
τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία
ανέρχονται σε 3.000 €. Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων, γραμματειακή υποστήριξη και την καταβολή
αμοιβών διδασκόντων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 7482
(6)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη,
Διοίκηση Λιμένων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του
άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες
Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-032018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016,
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
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147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη,
Διοίκηση Λιμένων».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων».
12. Την πράξη 7/08-06-2018 (Θέμα 8ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οργάνωση,
Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων».
13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
14. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 7/
08-06-2018 Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
15. Την εισήγηση με αρ. 5/18-6-2018 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
16. Το με αριθμό πρωτ. 115617/Z1/9-7-2018 έγγραφο
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων».
17. Τη με αριθμό πράξη 12/20-6-2018 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ Ψ4ΝΡ46Μ9ΞΗ-ΚΛ2.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση
Λιμένων» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία,
Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» και αγγλικό τίτλο “Port
Organisation, Operation, Development & Management”,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114),
όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» αποσκοπεί στην εξειδικευμένη
εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τομέα εφαρμογής τη διοίκηση
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λιμένων. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή
εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη
Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία
των λιμένων καθώς και για τον σχεδιασμό και λειτουργία
συναφών έργων. Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
- Η εμβάθυνση οικονομολόγων, μηχανικών, νομικών
κ.λπ. επιστημόνων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και
αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω
αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με
εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του
Π.Μ.Σ., ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες
ανάγκες των φορέων διαχείρισης λιμένων, των στελεχών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους λιμένες
καθώς και των στελεχών υπουργείων και Δημοσίων και
Ιδιωτικών οργανισμών της χώρας ή και άλλων χωρών,
στα πολυδιάστατα θέματα διαχείρισης των λιμένων και
των συναφών έργων.
- Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών
ικανοτήτων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί
για παραγωγή νέας γνώσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. το τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής θα απονέμει στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οργάνωση, Λειτουργιά,
Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» (Master of Science in Port
Organisation, Operation, Development & Management).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται
είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην οργάνωση, στη
λειτουργία, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση λιμένων.
Στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι πτυχιούχοι/
διπλωματούχοι:
I. Πτυχιούχοι Οικονομικών, Διοικητικών, Τμημάτων και
Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Νομικής ή πτυχιούχοι άλλων ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
II. Διπλωματούχοι/πτυχιούχοι από άλλα τμήματα των
ΑΕΙ της χώρας ή με ισότιμο πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού.
III. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.
Γενική προϋπόθεση εγγραφής των μεταπτυχιακών
φοιτητών για την απόκτηση ΔΜΣ είναι η κατοχή γνώσης
ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή
(ΣΕ) του Π.Μ.Σ., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτουμένων προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις
θεμελιώδεις γνώσεις στο ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο των Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα
Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια του
Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13)
πλήρεις εβδομάδες. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά δέκα (10) μαθήματα.
Το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και του δεύτερου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS. Το
τρίτο διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες κατά ECTS του οποίου οι τριάντα
πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της
διπλωματικής ερευνητικής εργασία Το ελάχιστο σύνολο
των πιστωτικών μονάδων κατά ECTS για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ είναι ενενήντα (90). Η γλώσσα διδασκαλίας
του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α’ Εξάμηνο
α/α
1
2
3
4
5

Μάθημα
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Β’ Εξάμηνο
α/α Μάθημα
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
2 ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ
5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο
ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και μέλη Δ.Ε.Π. ΑΕΙ της ημεδαπής, Ερευνητές
Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 .
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την διαθέσιμη υλικοτεχνική του υποδομή.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 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 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο Κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Οργάνωση,
Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων ανέρχεται σε
63.000€ και αναλύεται ως ακολούθως:

1
2
3
4

5

6

7

ΕΞΟΔΑ
Ποσό σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 2.000,00 €
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
0€
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
2.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 3.000,00 €
του Π.Μ.Σ.
(Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες σχετικές με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. ή για την παρουσίαση σε συνέδρια εργασιών που σχετίζονται με το
αντικείμενο του ΠΜΣ και αποτελούν
αποτέλεσμα της Έρευνας)
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 2.000,00 €
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
(Για την παρουσίαση σε συνέδρια
εργασιών που αποτελούν αποτέλεσμα της Έρευνας των Φοιτητών στο
πλαίσιο του Π.Μ.Σ.)
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ- 20.160,00 €
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ- 7.560,00 €
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,
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8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι0€
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο- 5.400,00 €
στήριξης (Αμοιβές Διοικητικού και
Τεχνικού προσωπικού για ένα έτος.
10 Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσι- 1.980,00 €
ότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
44.100,00 €
11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 18.900,00 €
με προτεραιότητα στην κάλυψη των
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης.
ΣΥΝΟΛΟ
63.000,00 €
Για τη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. θα υπάρχουν τέλη
φοίτησης που ανέρχονται σε 3.000€ συνολικά και για τα
τρία εξάμηνα σπουδών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 7487
(7)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2
του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ.
7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/
2-03-2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
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δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016,
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συντήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
12. Την πράξη με αρ. 2/08-06-2017 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών: «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
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14. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 2/
18-4-2018 Συνέλευσης Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
15. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
16. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Ζ1/26.6.2018 έγγραφο
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Συντήρηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
17. Τη με αριθμό πράξη 8/10.5.2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Συντήρηση
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», από το ακαδημαϊκό έτος
2018 – 2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο
«Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και αγγλικό
τίτλο «Conservation of Cultural Heritage»,σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Συντήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» εστιάζεται στο επιστημονικό πεδίο της
Συντήρησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και συγκεκριμένα στην τεκμηρίωση, στη μελέτη,
στην ανάλυση, στη συντήρηση, στην προστασία και στη
διαχείριση των πολιτιστικών τεκμηρίων.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση σύγχρονων και υψηλού επιπέδου ειδικών επιστημονικών
γνώσεων σχετικών με τη Συντήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και η αξιοποίησή τους με βάση τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της Συντήρησης. Με γνώμονα τα παραπάνω, το πρόγραμμα έχει
έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, με πεδία σχετικά με
τις προηγμένες επιστημονικές μεθόδους και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο χώρο της Συντήρησης, με
αντικείμενα των Ανθρωπιστικών επιστημών, τη θεωρία
και ιστορία της Συντήρησης, προσφέροντας έτσι μια
σφαιρική εκπαίδευση.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα αποκτήσουν όλες
τις απαιτούμενες εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες
γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους τεκμηρίωσης, μελέτης, ανάλυσης και χαρακτηρισμού της κατάστα-
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σης διατήρησης των πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και
σε προηγμένες μεθόδους συντήρησης σύμφωνα με τις
διεθνείς πρακτικές και τις ισχύουσες επιταγές της δεοντολογίας στη Συντήρηση.
Η εκπαιδευτική δομή του ΠΜΣ εξασφαλίζει ότι οι
απόφοιτοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις γνώσεις
τους, είτε στην αγορά εργασίας, είτε επιλέγοντας τον
ακαδημαϊκό χώρο με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές
ομάδες και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού
επιστημονικού πεδίου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. έχει μια κατεύθυνση και απονέμει Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Συντήρηση
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται και σύμφωνα
με το γενικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετά την ικανοποίηση
του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος όπως
περιγράφονται στο Άρθρο 6, και κατόπιν Αίτησης των
φοιτητών προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ. H απονομή του
Μεταπτυχιακού Τίτλου γίνεται μετά από σχετική τελετουργική διαδικασία (ορκωμοσία).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων
Συντήρησης πολιτιστικών αγαθών, Πανεπιστημιακού και
Τεχνολογικού Τομέα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι αυτοί κατέχουν επαρκώς τις προαπαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες υποβάθρου οι οποίες τυπικά προσφέρονται
στον πρώτο κύκλο σπουδών, με σκοπό την απρόσκοπτη
παρακολούθηση των θεωρητικών και εργαστηριακών
μαθημάτων και την επιτυχή διεξαγωγή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές,
εφόσον γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής
απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα
Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Η έναρξη κάθε κύκλου σπουδών γίνεται στο εαρινό
εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. και έγκρισης από τη Συνέλευση
του Τμήματος είναι δυνατό, η έναρξη να μετατεθεί στο
χειμερινό εξάμηνο.
Η διάρκεια σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τρία (3)
εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο,
αντιστοιχεί στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα, κατά τα οποία
οι φοιτητές απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις
παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του
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πρώτου κύκλου σπουδών (Ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο,
πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ιδρύματος,
πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη), εξαιρουμένου
του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Δεδομένης
της δυνατότητας να προσκαλούνται επιστήμονες της
αλλοδαπής αναγνωρισμένης αξίας (βλ. Άρθρο 12), προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεμονωμένες διαλέξεις να
διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Μετά από απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να υπάρξει στην
πορεία δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα.
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η επιτυχής παρακολούθηση του συνόλου του Π.Μ.Σ. χορηγεί σε κάθε
φοιτητή/τρια 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), εξ ίσου
επιμερισμένες στα τρία εξάμηνα σπουδών. Το Π.Μ.Σ.
ακολουθεί το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων που ισχύει σε όλα τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και σύμφωνα με τη
σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015, http://
ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ectsusers-guide_en.pdf ).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται μαθήματα θεωρίας (Θ) και
εργαστηρίου (Ε). Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων
ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) και το
είδος τους (Υ=Υποχρεωτικό) αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Διδ.
Τύπος
ECTS
Ώρες μαθήματος
Χρώμα: Επιστήμη και
2Θ
Y
4
Τεχνολογία
Πειραματικός σχεδι2Θ
Y
4
ασμός και ποσοτικές
μέθοδοι ανάλυσης
δεδομένων
Ιστορική και αισθη2Θ
Y
4
τική προσέγγιση των
πολιτιστικών αγαθών
Ψηφιακές τεχνικές
1Θ+2Ε
Y
6
τρισδιάστατης απεικόνισης
2Θ+1Ε
Y
6
Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων
υλικών πολιτιστικής
κληρονομιάς
Y
6
Ειδικά θέματα παθο- 2Θ+1Ε
λογίας και φθοράς
οργανικών υλικών
πολιτιστικής κληρονομιάς
Σύνολο
30
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Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου
Σύγχρονες τεχνικές
χαρακτηρισμού και
ανάλυσης δομής των
υλικών
Προηγμένα υλικά και
μέθοδοι συντήρησης
Μελέτη περιπτώσεων
συντήρησης σύνθετων αντικειμένων
Διαχείριση κινδύνων
και σχεδιασμός βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς
Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης
Σύνολο
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα

Διδ.
Ώρες
2Θ

Τύπος μαθήματος
Y

ECTS

2Θ

Y

4

2Θ+1Ε

Y

4

2Θ+1Ε

Y

6

2Θ

Y

4

3Ε

Y

8

4

30
Διδ.
Ώρες
16Ε

Τύπος
μαθήματος
Y

ECTS

Μεταπτυχιακή
Δι30
πλωματική Εργασία
(Project)
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θεωρούνται ότι περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους και τους απονέμεται το
Δ.Μ.Σ., εφόσον:
(α) παρακολούθησαν επιτυχώς βάσει του προβλεπόμενου αριθμού παρουσιών τον απαιτούμενο αριθμό
μαθημάτων,
(β) αξιολογήθηκαν επιτυχώς στα μαθήματα (βαθμός
επιτυχίας είναι τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10), και
(γ) ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: τουλάχιστον 5,0 της
κλίμακας 0-10).
Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης: α) στα μαθήματα (ισότιμος μέσος όρος), σε
ποσοστό 70% και β) στη Διπλωματική Εργασία στη Συντήρηση, σε ποσοστό 30%.
Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Προβλέπεται η συγγραφή της στην αγγλική γλώσσα κατόπιν αιτήματος του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη
γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο
ΠΜΣ ορίζεται σε 20 κατ’ έτος με βάση τη βέλτιστη αναλογία ενός (1) φοιτητή ανά διδάσκοντα, μέλος Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφί-
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ων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών
φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών
υποψήφιος.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Συντονιστές όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι τα
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. τα οποία διδάσκουν
και τον κύριο όγκο των προσφερόμενων μαθημάτων,
σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.
Κατόπιν αξιολόγησης των διδακτικών αναγκών του
Προγράμματος και εφόσον τα υφιστάμενα μέλη δεν
επαρκούν, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., και ακόλουθης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, είναι επίσης δυνατή η ανάθεση
διδασκαλίας σε Επισκέπτες Καθηγητές από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή κατ’ ανώτατο ποσοστό 40% επί του
συνόλου διδασκόντων. Ως συνέπεια, είναι δυνατό να
προσκληθούν
(α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Π.Δ.Α.,
(β) ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα του Άρθρου
13Α, ν. 4310/2014
(γ) επισκέπτες καταξιωμένοι επιστήμονες από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα Καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Ερευνητή
σε Ερευνητικό Κέντρο, εικαστικοί, επιστήμονες, μηχανικοί, ή άλλοι επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους
με εξειδικευμένες γνώσεις ή συναφή εμπειρία προς το
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
(δ) επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες
ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος και ομιλούντες την αγγλική γλώσσα (παρ.7,
Άρθρο 16, ν. 4009/2011)
(ε) είναι δυνατόν να γίνουν νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, Άρθρο
36, ν. 4485/2017).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9
της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 προβλέπεται
επιπλέον η δυνατότητα εθελοντικής διδασκαλίας χωρίς
επίσημη ανάθεση, κατά την οποία ο προσκαλούμενος
διδάσκει χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική
απολαβή, πλην των οδοιπορικών του.
Τέλος προβλέπεται και η στελέχωση της διοικητική
υποστήριξη του Π.Μ.Σ., η οποία διασφαλίζεται από τον
προϋπολογισμό του (βλ. άρθρο 11).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Στα πλαίσια της αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Π.Μ.Σ., απαιτείται σημαντική υλικοτεχνική
υποδομή, η οποία παρέχεται από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και η οποία αφορά
κατάλληλα διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες
διδασκαλίας και εργαστήρια, εξειδικευμένες συσκευές
και συστήματα ανάλυσης των υλικών και μελέτης των
φαινομένων φθοράς τους, μεθόδους για τη συντήρηση
των πολιτιστικών τεκμηρίων, Η/Υ και λογισμικό για τη
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διαχείριση των πληροφοριών και την υποστήριξη του
έργου της μελέτης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Συμπληρωματικές ανάγκες του Προγράμματος είναι
δυνατό να καλυφθούν από χώρους της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, καθώς και από κεντρικές
υπηρεσίες και χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως η Βιβλιοθήκη και το Ιδρυματικό Αποθετήριο.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 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 νόμου
4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας και Οικονομική Διαχείριση
Το κύριο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται
από:
(α) τέλος φοίτησης ανερχόμενο έως 2800 € ανά φοιτητή για τη συνολική διάρκεια φοίτησης. Από το τέλος
φοίτησης απαλλάσσεται το 30% των εισαγόμενων φοιτητών οι οποίοι δύναται κατόπιν αιτήματος τους να υπαχθούν βάσει οικονομικών κριτηρίων στις διατάξεις του
άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4485/2017. Βάσει των ανωτέρω,
τα αναμενόμενα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο
ποσό των 39200 €, από τα οποία καλύπτεται το σημαντικότερο τμήμα των εξόδων: διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, μετακλήσεις επισκεπτών καθηγητών,
προμήθεια αναλωσίμων, αγορά ή/και αναβάθμιση εργαστηριακού μικρο-εξοπλισμού, προμήθεια ειδικευμένων
βιβλίων κ.λπ.
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(β) διεθνή προγράμματα Erasmus+, κυρίως για μετακινήσεις διεθνούς κύρους προσκεκλημένων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.
(γ) πρόσθετους πόρους από Ερευνητικά ή Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
εγχώριων ή διεθνών φορέων, από το Τμήμα των εσόδων
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του Πανεπιστημίου, καθώς και από δωρεές, παροχές,
κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του
δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή
του ιδιωτικού τομέα.
Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πόροι δεν είναι επαρκείς ή δεν είναι εν γένει εφικτοί, το Π.Μ.Σ. θα απευθυνθεί
με τεκμηριωμένο αίτημά του στο Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων ώστε να χρηματοδοτηθεί
από τον προϋπολογισμό του, κάνοντας χρήση της διάταξης της παρ. 3 του Άρθρου 37, ν. 4485/2017.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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