
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7, 11 και 12 της 
υπ’ αριθμ. 211/16.5.2016 πράξης Πρύτανη (ΦΕΚ 
1531/τ.Β΄/31.5.2016), που αφορά την ίδρυση 
Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής 
μουσικής».

2 Τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6 και 12 της υπ’ 
αριθμ. 236/27.5.2016 (ΦΕΚ 1703/14.6.2016 τ.Β΄) 
πράξης Πρύτανη, που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο ΠΜΣ «Μοριακή Βιοϊατρική - Μη-
χανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θε-
ραπείες και Βιοκαινοτομία».

3 Αντικατάσταση της αριθμ. ADMIN 697/10.2.2016 
(ΦΕΚ 480 τ.Β΄/25.2.2016) πράξης του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Αντικατάσταση 
της αριθμ. 107330/Β7/4.9.2009 (ΦΕΚ 1960 τ.Β΄) 
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στη Μαύ-
ρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο (Master 
of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean 
Studies) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος - Ανα-
μόρφωση του Προγράμματος», που αφορά στην 
αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 409/26.6.2017 (1)
Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7, 11 και 12 της 

υπ’ αριθμ. 211/16.5.2016 πράξης Πρύτανη (ΦΕΚ 

1531/τ.Β΄/31.5.2016), που αφορά την ίδρυση 

Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

νών, με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητι-

κής μουσικής».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του 
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν.  4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α΄/7.10.2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, 
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήμα-
τος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. Την υπ’ αριθμ. 211/16.5.2016 (1531/τ.Β΄/31.5.2016)
πράξη Πρύτανη.

8. Tην απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (7η συνε-
δρία,12.5.2017).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (18η συνεδρία, 6.6.2017).

10. Το υπ’ αριθμ. 1439/14.5.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

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

την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7, 11 και 12 της 
υπ’ αριθμ. 211/16.5.2016 πράξης Πρύτανη (ΦΕΚ 1531/
τ.Β΄/31.5.2016), που αφορά την ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης 
και φωνητικής μουσικής», ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στην Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσι-
κής με τις εξής τέσσερις κατευθύνσεις: 

i. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, 
ii. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, 
iii. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες 

Τεχνολογίες, 
iv. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Ψαλτικής Τέχνης.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπου-

δών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται 
δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:

i. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της 
ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής 
(με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).

ii. Πτυχιούχοι οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχο-
λής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή 
ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) μπορούν να 
γίνουν δεκτοί ύστερα από σχετική απόφαση της Συντονι-
στικής Επιτροπής (ΣΕ), εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες 
γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

iii. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με ανα-
γνώριση ΔΟΑΤΑΠ), συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.

iv. Οι υποψήφιοι της 1ης και της 4ης κατεύθυνσης θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κύκλο καλλιτεχνικών μου-
σικών σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
ή να κατέχουν δίπλωμα με βαθμό άριστα, απόλυτα συ-
ναφές προς την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθή-
σουν, από αναγνωρισμένο από το κράτος μη ανώτατο 
ίδρυμα μουσικών σπουδών (Ωδείο ή Μουσική Σχολή) 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό τον όρο ότι ισχύ-
ουν οι αναγραφόμενες στις παραπάνω παραγράφους 
i-iii προϋποθέσεις.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων 
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του 
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει 
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Για απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 120 
ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
ελληνική.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή 
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται 
ως εξής:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS 

Μάθημα ειδίκευσης Ι 10 Μάθημα ειδίκευσης ΙΙ 10 

Μουσική Δωματίου Ι 10 Μουσική Δωματίου ΙΙ 10 

Ιστορία των μουσικών οργάνων 10 Αισθητική και αισθητικά ρεύματα 10 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μάθημα ειδίκευσης ΙΙΙ 10 Μάθημα ειδίκευσης 
(προετοιμασία διπλώματος) ΙV

Μουσική Δωματίου ΙΙΙ 10 Διπλωματική εργασία 30 

Ιστορία και θεωρία της μουσικής ερμηνείας 10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS 
Μάθημα ειδίκευσης Ι 
Ειδικά θέματα Θεωρίας της 
Παραδοσιακής Μουσικής 
Μουσικά Σύνολα - Συνοδεία με 
κρουστά και λαγούτο-ταμπουρά Ι 

10 
10 

10 

Μάθημα ειδίκευσης ΙΙ 
Ειδικά θέματα Ιστορίας και 
Οργανολογίας της Παραδοσιακής 
Μουσικής 
Μουσικά Σύνολα - Συνοδεία με 
κρουστά και λαγούτο-ταμπουρά ΙΙ 

10 

10 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

Μάθημα ειδίκευσης ΙΙΙ 
Παραδοσιακοί Χοροί - 
Εθνοχορολογία 
Μουσικά Σύνολα - Συνοδεία με 
κρουστά και λαγούτο-ταμπουρά ΙΙΙ 

10 
10 

10 

Μάθημα ειδίκευσης 
(προετοιμασία διπλώματος) IV 
Διπλωματική εργασία 

30 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS 
Μάθημα ειδίκευσης Ι 
Μουσική Τεχνολογία Ι 
Jazz Ανάλυση/Αρμονία / 
Αυτοσχεδιασμός Ι 

10 
10 
10 

Μάθημα ειδίκευσης ΙΙ 
Μουσική Τεχνολογία ΙΙ 
Jazz Ανάλυση/Αρμονία / 
Αυτοσχεδιασμός ΙΙ 

10 
10 
10 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

Μάθημα ειδίκευσης ΙΙΙ 
Μουσική Τεχνολογία ΙΙΙ 
Jazz Ανάλυση/Αρμονία / 
Αυτοσχεδιασμός ΙΙΙ 

10 
10 

10 

Διπλωματική Εργασία 30 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS 
Παπαδική Ι 
Μαθηματάριο 
Το λειτουργικό πλαίσιο της ψαλτικής 
επιτέλεσης 

10 
10 
10 

Καλοφωνικό Ειρμολόγιο 
Εξήγηση της Βυζαντινής 
Σημειογραφίας 
Θεωρία της Ψαλτικής Τέχνης 

10 
10 
10 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

Παπαδική ΙΙ 
Παλαιό Στιχηράριο 
Δοξαστάριο Ιακώβου πρωτοψάλτου 

10 
10 
10 

Διπλωματική Εργασία 30 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών, καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημά-
των θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε ογδόντα (80) άτομα 
κατ’ έτος, οι οποίοι κατανέμονται στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις ως εξής: 

i. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής: 30 φοιτητές 
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ii. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής: 20 φοιτητές 
iii. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες: 20 φοιτητές 
iv. Εκτέλεση / Ερμηνεία της Ψαλτικής Τέχνης: 10 φοιτητές.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του ετήσιου συνολικού 

κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ανά κατεύθυνση, ανέρχεται στο ποσό των 39.000, 
26.000, 26.000 και 14.000 ευρώ, αντίστοιχα, και αναλύεται ως εξής:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκτέλεση/Ερμηνεία 
Δυτικής Έντεχνης 

Μουσικής

Εκτέλεση/Ερμηνεία 
Παραδοσιακής 

Μουσικής

Εκτέλεση/Ερμηνεία 
Jazz Μουσικής & 
Νέες Τεχνολογίες

Εκτέλεση/ 
Ερμηνεία 
Ψαλτικής 

Τέχνης
1 Αμοιβές-Αποζημιώσεις 

διδακτικού-τεχνικού 
προσωπικού και άλλων 
συνεργατών 

30.000 20.000 20.000 10.000

2 Γραμματειακή υποστήριξη 5.000 3.000 3.000 1.000
3 Μετακινήσεις 1.000 1.000 1.000 1.000 
4 Δαπάνες για διάφορες 

προμήθειες 
1.500 1.000 1.000 1.000 

5 Άλλες λειτουργικές 
δαπάνες (γενικές δαπάνες, 
αναλώσιμα, δαπάνες 
προβολής κ.λπ.) 

1.500 1.000 1.000 1.000

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ 39.000 26.000 26.000 14.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 105.000

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα 
φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 211/16.5.2016 πράξης Πρύτανη ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 1531 Β΄/31.5.2016).
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας μετα-

πτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 410/26.6.2017 (2)
Τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6 και 12 της υπ’ 
αριθμ. 236/27.5.2016 (ΦΕΚ 1703/14.6.2016 τ.Β΄) 
πράξης Πρύτανη, που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με τίτλο ΠΜΣ «Μοριακή Βιοϊατρική - 
Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρι-
κές θεραπείες και Βιοκαινοτομία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του 
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
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ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α΄/7.10.2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 68396/Β7 
(ΦΕΚ 1400/Β΄/30.9.2003), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 22149/Β7 (ΦΕΚ 332/Β΄/
29.2.2008), και την υπ’ αριθμ. 236/27.5.2016 πράξη 
Πρύτανη Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά την αναμόρφωση του Π.Μ.Σ. με τίτ-
λο «Μοριακή Ιατρική», με την οποία ο τίτλος του ΠΜΣ 
μετονομάστηκε σε «Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί 
Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βι-
οκαινοτομία.

8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε-
σης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 28.4.2017).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (19η συνεδρία, 13.6.2017).

10. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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

την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6 και 12 της υπ’ 
αριθμ. 236/27.5.2016 πράξης Πρύτανη Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 1703/
14.6.2016, τ.Β΄) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο ΠΜΣ «Μοριακή Βιοϊατρική - Μη-
χανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες 
και Βιοκαινοτομία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται 
δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων 
Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών Θετι-
κών Επιστημών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών σχολών (π.χ. 
Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, 
Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, 
Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, (Βιο)πληροφορικής, Νο-
σηλευτικής και άλλων) και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρ-
θρο 4 του ν. 3685/2008). Απόφοιτοι άλλων σχολών που 
δεν σχετίζονται με το πεδίο των επιστημών ζωής (π.χ. 
Πληροφορικής, Στατιστικής κ.α.) γίνονται δεκτοί υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις μοριακής 
και κυτταρικής βιολογίας που τεκμηριώνονται με επιτυχή 
παρακολούθηση σχετικών με το αντικείμενο μαθημάτων 
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή συναφών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και εν τέλει με την εξέταση κατά τη δι-
άρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του 
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει 
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής πα-
ρακολούθησης.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα σπουδών

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάδε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή 
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται 
ως εξής:

1. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η 
Αγγλική. Οι ΜΦ θα συγγράφουν τη διπλωματική τους, 
καθώς και όλες τις εργασίες/ παρουσιάσεις στην Αγγλική 
γλώσσα.

2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες εκ-
παίδευσης, τις οποίες οι φοιτητές θα παρακολουθούν 
παράλληλα: 1. Μηχανισμοί Ασθενειών, 2. Μοριακές και 
Κυτταρικές θεραπείες, 3. Βιοκαινοτομία και 4. Μεταβι-
βάσιμες Δεξιότητες.

3. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικής παρακολού-
θησης.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Θεματική
Ενότητα

Εισαγωγή στη Βασική Εργαστηριακή 
και την Κλινική Ερευνητική 
Μεθοδολογία

2 1η

Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί 
στη χρόνια φλεγμονή, τις 
μεταβολικές και μολυσματικές 
νόσους

4 1η

Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί 
στον καρκίνο

2 1η

Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί 
στις νευροεκφυλιστικές νόσους

2 1η

Τεχνολογίες αιχμής στη μοριακή 
βιολογία και τη γενετική

4 2η

Βασικές αρχές Βιοπληροφορικής, 
Υπολογιστικής Βιολογίας και 
Βιοστατιστικής

3 2η
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Ιατρική Ακριβείας: Μεθοδολογίες, 
τάσεις και προκλήσεις

2 2η

Βιολογικές θεραπείες (μοριακές, 
γονιδιακές και κυτταρικές) και 
ανάπτυξη φαρμάκων - Από in silico 
σε in vivo

2 2η

Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας / 
Πνευματική ιδιοκτησία και 
αξιοποίηση αποτελεσμάτων

3 3η

Μεταβιβάσιμες δεξιότητες 4 4η

Ομαδικές συζητήσεις επί 
πρωτοποριακής επιστημονικής 
βιβλιογραφίας και εργασίες

2

ΣΥΝΟΛΟ - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Θεματική 
Ενότητα

Βιολογία Συστημάτων, 
Βιοτεχνολογία και Βιοκαινοτομία

2 2η

Ομαδικές συζητήσεις επί 
πρωτοποριακής επιστημονικής
βιβλιογραφίας και εργασίες

2

Α’ Τρίμηνη Προχωρημένη 
εργαστηριακή άσκηση (Rotation)

13

Β’ Τρίμηνη Προχωρημένη 
εργαστηριακή άσκηση (Rotation)

13

ΣΥΝΟΛΟ - Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας 30

ΣΥΝΟΛΟ - Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Περάτωση έρευνας και συγγραφή 
μεταπτυχιακής διπλωματικής

20

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης 5

Ανάλυση 2 ερευνητικών δεμάτων 5

ΣΥΝΟΛΟ - Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμε-
νης πράξης Πρύτανη (υπ’ αριθμ. 230/27.5.2016 ΦΕΚ 
1664/10.6.2016).

Όσα δέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας 

μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. ADMIN 1185 (3)
Αντικατάσταση της αριθμ. ADMIN 697/10.2.2016 

(ΦΕΚ 480 τ.Β΄/25.2.2016) πράξης του Προέδρου 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος με τίτλο «Αντικατάσταση 

της αριθμ. 107330/Β7/4.9.2009 (ΦΕΚ 1960 τ.Β΄) 

υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμ-

μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στη Μαύ-

ρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο (Master 

of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean 

Studies) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος - Ανα-

μόρφωση του Προγράμματος», που αφορά στην 

αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θε-

σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25.8.2008), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 4.9.2009) και του άρ-
θρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και ιδίως 
το άρθρο 6 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
ν.  4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ 
του ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του 
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».

4. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.Α΄) «Δι-
εθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 τ.Α΄), των άρθρων 80 παράγρ. 4α 
και 81 παράγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), του 
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄) και 
του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 «Ορ-
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι-
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νοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 223 τ.Α΄), που προσέ-
θεσε εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) σύμφωνα με 
τα οποία: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ-
μάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί 
των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ν. 3685/2008 του προγράμματος».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενι-
κής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 
11/8.6.2017).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 
6/13.6.2017 - θέμα 1).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 
19/13.6.2017 - θέμα 7.4.).

9. Το αριθμ. 1174/28.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την υπ’ αριθμ. 
525/22.3.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την αριθμ. ADMIN697/10.2.2016 (ΦΕΚ 
480 τ.Β΄/25.2.2016) πράξη του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με 
τίτλο «Αντικατάσταση της αριθμ. 107330/Β7/4.9.2009 
(ΦΕΚ 1960 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στη 
Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο (Master 
of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies) 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος - Αναμόρφωση του Προ-
γράμματος» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική 
Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern 
Mediterranean Studies)» της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
θα λειτουργήσει αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4009/2011.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές 

στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» 
(Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean 
Studies)» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ως αντικεί-
μενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου 
στην αρχαιολογία, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και 
διπλωματία, και γενικά τον πολιτισμό των λαών και των 
χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της 
Ανατολικής Μεσογείου. Απευθύνεται σε φοιτητές και 
αποφοίτους Φιλοσοφικών, Νομικών, Οικονομικών και 
άλλων συναφών Σχολών, που επιθυμούν να διευρύνουν 
την εξειδίκευση τους στο χώρο της Μαύρης Θάλασσας 
και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι οι εξής:

• Η εμβάθυνση στις ιστορικές γνώσεις που απαιτού-
νται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στις ολοένα και 
αυξανόμενες ακαδημίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο που ασχολού-
νται με την ιστορία και τον πολιτισμό στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου και 
το ρόλο τους στο ευρύτερη πολιτισμικό περιβάλλον (π.χ. 
Μεσόγειος, Ευρώπη).

• Η απόκτηση εξειδικευμένων αρχαιολογικών και 
ιστορικών γνώσεων σχετικά με την περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου για τους ενδια-
φερόμενους να εργαστούν σε αρχαιολογικές υπηρεσίες 
είτε των παρευξείνιων χωρών, είτε χωρών που βρέχονται 
από την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε αρχαιολο-
γικές αποστολές ξένων κρατών στις χώρες αυτές. Για το 
σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών 
σε ανασκαφές, καθώς και οι επισκέψεις και ασκήσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία.

• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με 
την πολιτική και διπλωματική ιστορία των παρευξείνιων 
χωρών και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου που 
είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο 
διπλωματικό σώμα ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με 
τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική κατάσταση στον 
παρευξείνιο χώρο και στο χώρο της Ανατολικής Μεσο-
γείου, δύο ιδιαίτερα νευραλγικές και σημαντικές πολιτικά 
και οικονομικά περιοχές με παγκόσμια γεωπολιτική και 
οικονομική σημασία, που θα αποτελέσουν σημαντικό 
προσόν για τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε 
επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση στις συγκεκριμένες 
περιοχές ή με επιχειρηματικές σχέσεις με τις συγκεκρι-
μένες περιοχές.

• Γενικά, η σφαιρική εμβάθυνση στην ιστορική, πολι-
τισμική και σύγχρονη κατάσταση δύο περιοχών με δι-
αρκώς αυξανόμενη σημασία στο σύγχρονο κόσμο και 
πολιτισμό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: 
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«Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική 
Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern 
Mediterranean Studies).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά 
από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των 
Σχολών Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, 
Γεωγραφίας, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεο-
λογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών ή 
Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 

εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του 
προγράμματος αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι απαιτούμενες 
ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμμα-
τος, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνα-
κα. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των 
διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη 
ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυ-
τόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) 
ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώ-
ντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρή-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 Εξάμηνο Μάθημα ECTs

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ - CORE COURSES 

A Ιστορική γεωγραφία και χαρτογραφία της 
Μαύρης Θάλασσας στην Αρχαιότητα 

Historical Geography and 
Cartography of the Black Sea in 
Antiquity 

7.5 

Α Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική 
Μεσόγειος στην ελληνιστική περίοδο: Τα 
ελληνιστικά βασίλεια 

The Black Sea and the Eastern 
Mediterranean in the Hellenistic 
period: The Hellenistic Kingdoms 

7.5 

Α Σταυροδρόμι πολιτισμών. Θεσσαλονίκη, 
πολυπολιτισμικότητα και πόλεις λιμάνια 
στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική 
Μεσόγειο 

Where civilizations meet. 
Thessaloniki, multiculturalism and 
port cities in the Black Sea and the Eastern 
Mediterranean. 

7.5 

Α Ο ελληνισμός στις χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας 

The Hellenism in the Black Sea 
countries 

7.5 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
(ARCHAEOLOGY STREAM) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 AΠO 6 
STREAM ELECTIVE COURSES 4 OUT OF 6 

Β Θέματα προϊστορικής αρχαιολογίας της 
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής 
Μεσογείου 

Topics in the Prehistoric 
Archaeology of the Black Sea and 
the Eastern Mediterranean 

7.5 

Β Αρχαία τέχνη και μνημειακή τοπογραφία 
στη Μαύρη Θάλασσα 

Ancient Art and Monumental 
Topography in the Black Sea 

7.5 

Β Αρχαία θρησκεία και μυθολογία στη 
Μαύρη Θάλασσα 

Ancient Religion and Mythology in 
the Black Sea 

7.5 
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B Ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές της 
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής 
Μεσογείου στην ελληνιστική και ρωμαϊκή 
εποχή 

Historical and Cultural Aspects of 
the Black Sea and the Eastern 
Mediterranean in the Hellenistic 
and Roman periods 

7.5 

Β Θέματα βυζαντινής και ισλαμικής τέχνης 
στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική 
Μεσόγειο 

Topics in Byzantine and Islamic Art 
in the Black Sea and the Eastern 
Mediterranean 

7.5 

Β Ανασκαφή Excavation 7.5 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(MODERN HISTORY AND POLITICS STREAM) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 AΠO 6 
STREAM ELECTIVE COURSES 4 OUT OF 6 

Β Μαζική βία και μετακινήσεις πληθυσμών 
τον 20ό αιώνα 

Mass Violence and Population 
Transfers in 20th century 

7.5 

Β Πολιτική, Ενέργεια και Ασφάλεια στη 
Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική 
Μεσόγειο

Policy, Energy and Security in the 
Black Sea and the Eastern 
Mediterranean

7.5 

Β Το πολιτικό Ισλάμ ανάμεσα σε τρεις 
ηπείρους 

Political Islam between three 
Continents 

7.5 

Β Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική 
Μεσόγειος από τον 19ο μέχρι το τέλος του 
20ού αιώνα 

The Black Sea and the Eastern 
Mediterranean from the 19th until 
the end of the 20th century 

7.5 

Β Παγκοσμιοποίηση, Πολιτική και 
Διπλωματία τον 21ο αιώνα 

Globalization, Politics and 
Diplomacy in the 21st Century 

7.5 

Β Αρχειακή έρευνα και πρακτική 
εκπαίδευση σε ιστορικά αρχεία και ΜΚΟ 

Archival research and internship in 
historical archive and NGOs 

7.5 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Γ Μεταπτυχιακή Εργασία Dissertation 30 

Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων - Total ECTs 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα του 
προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις 
οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση 
του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την 
Ανατολική Μεσόγειο (Master of Arts in Black Sea and 
Eastern Mediterranean)» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος και άλλων Σχολών και Τμη-
μάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. 
μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοα-
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές 
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματει-
ακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα). 
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, 
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-22 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
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148 Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους της λει-
τουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 48.000 ευρώ 
και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΕ € 

I. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Αμοιβές - 
αποζημιώσεις διδακτικού - τεχνικού - 
διοικητικού προσωπικού) 

46.000 

II. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 600 

III. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 400 

IV. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 500 

V. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ και ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 500 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 48.000

2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από 
δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές, όπως 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά, 
ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-

ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα του Πανε-
πιστημίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26636 Τεύχος Β’ 2588/26.07.2017

*02025882607170012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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