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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο:
«Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM
in Transnational and European Commercial Law,
Banking Law, Arbitration/Mediation).

2

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in
Energy Systems).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1843
(1)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο:
«Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο,
Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση»
(LLM in Transnational and European Commercial
Law, Banking Law, Arbitration/Mediation).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’/240) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’/130), των άρθρων 80 παραγρ. 4α
και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’/195), του
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’/193), του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’/258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’/159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου
85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι
διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως

Αρ. Φύλλου 2178

και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις
του ν. 3391/2005 (Α’/240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως
άνω νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’/195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ’ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α’/228), του άρθρου 5 παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’/159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’/24).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α’/189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα με
το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία και
εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση
των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης του
άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και οι
φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».
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7. Την υπ’ αριθμ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β’/4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
11/21-03-2018 θέμα 5), η οποία συνοδεύεται από την
εισήγηση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017
και τα συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017, στοιχεία.
9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρία 3/28-03-2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018
θέμα 2).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).
12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
και την υπ’ αριθμ. 525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο
του τμήματος Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α’/114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/
Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European
Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation),
ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο,
Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and
European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/
Mediation), το οποίο λειτούργησε το πρώτον το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης
των Διαφορών» (LLM in Transnational and European
Commercial Law and Alternative Dispute Resolution) και
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μετονομάσθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σε «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση,
Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας» (LLM in Transnational
and European Commercial Law, Mediation, Arbitration
and Energy Law), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’/240),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α’/114).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο «Διεθνικό και
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and
European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/
Mediation) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και εμπειρίας στο
Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, στο Τραπεζικό Δίκαιο και στους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης
των Διαφορών (Διαιτησία/Διαμεσολάβηση). Σκοπός είναι οι φοιτητές που θα παρακολουθούν το συγκεκριμένο
πρόγραμμα να αποκτούν γνώσεις, πρακτική προσέγγιση
και κατανόηση των θεμάτων που άπτονται στο πεδίο του
Διεθνικού και Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, του Τραπεζικού Δικαίου, καθώς και του πεδίου των Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης των Διαφορών, με επικέντρωση
στη Διαιτησία και στη Διαμεσολάβηση. Έμφαση θα δοθεί
στους νομικούς και οικονομικούς προβληματισμούς που
αναπτύσσονται και στις λύσεις που δίδονται νομοθετικά
και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Χώρο αναφορικά με τις διεθνείς συναλλαγές, τα
εμπορικά, τραπεζικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά
νομικά ζητήματα, την εναλλακτική επίλυση διαφορών
και το νομικό πλαίσιο δραστηριοτήτων των εμπορικών
εταιρειών/εταιρικών σχημάτων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, που επιθυμούν να διευρύνουν την
κατάρτιση τους στην κατεύθυνση «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/
Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European
Commercial Law, Banking Law, Arbitration/ Mediation),
σε νομικούς - δικηγόρους που απασχολούνται ως νομικοί
σύμβουλοι εταιρειών και επιχειρήσεων, που διοικούν ή
συμμετέχουν σε δικηγορικές εταιρίες και εταιρικά σχήματα, που συνεργάζονται ή απασχολούνται σε εταιρίες
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.α. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:
• Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών
και χρηματοοικονομικών γνώσεων για μια επιτυχημένη
σταδιοδρομία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές
εταιρίες και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που
ασχολούνται με θέματα διεθνικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, καθώς και με μεθόδους εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών.
• Η κατανόηση και προσέγγιση των νομικών θεμάτων
που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον της λειτουργίας των εταιρειών, των χρημα-
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τοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διασυνοριακών συναλλαγών, των χρηματοοικονομικών θεσμών και της ταχείας και
αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν.
• Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών, των διεθνών
συναλλαγών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως επίσης και με την εν γένει οικονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης.
• Η κατανόηση των δυνατοτήτων των εταιρειών για αναδιοργανώσεις και αναδιαρθρώσεις, για εξαγορές και
συγχωνεύσεις υπό το πρίσμα του δικαίου.
• Η σύνδεση του δικαίου με την επιχειρηματικότητα και η δυνατότητα θεώρησης των ζητημάτων της επιχείρησης
από νομική σκοπιά.
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και προσόντων σχετικά με την ικανότητα αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικών με την επιλογή και χρησιμοποίηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφόρων, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες
οικονομικές και εμπορικές συνθήκες.
• Η εμβάθυνση σε διακρατικές, ευρωπαϊκές και συγκριτικές όψεις του δικαίου, που σχετίζεται με θέματα εμπορίου,
εταιρειών, διεθνών συναλλαγών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οικονομίας, χρηματοοικονομικής και εναλλακτικών
τρόπων επίλυσης των διαφορών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and
European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation) του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Για τους φοιτητές του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για
το ΠΜΣ μερικής φοίτησης διπλασιάζεται και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα διδασκαλίας και δύο (2) εξάμηνα
για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο,
Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law,
Arbitration/Mediation) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αυτές
αναφέρονται στον παρακάτων πίνακα. Το ΠΜΣ «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation)
περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας, εφόσον είναι πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης διπλασιάζεται. Η
διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων
(διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών το 40% του συνόλου της
διδασκαλίας ή υβριδικά συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο

Μάθημα

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

European Economic Law

6

Α

Διεθνικό Εμπορικό Δίκαιο Ι

Transnational Commercial Law I

6

Α

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

International Commercial Arbitration

6
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Α

Διεθνής Ρυθμιστική στον Τραπεζικό Τομέα

International Regulation of the Banking
Sector

6

A

Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών
διαιτητικών αποφάσεων

Recognition and Enforcement of International
Arbitral Awards

3

Α

Διαμεσολάβηση, Εναλλακτική και
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Mediation, ADR & ODR Law

3

Σύνολο

30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β

Διεθνικό Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ

Transnational Commercial Law II

6

Β

Ρυθμιστική των Διεθνών Κεφαλαιαγορών
και Προστασία Επενδύσεων

Regulation of International Capital Markets
and Investment Protection

6

Β

Θεσμικό Δίκαιο των Τραπεζών: Τραπεζικές
Institutional Banking Law: Banking Services
Υπηρεσίες – Εξασφάλιση Πιστοδοτήσεων –
– Credit Assurance – Bank Surveillance –
Εποπτεία Τραπεζών – Προστασία
Consumer Protection in the Banking Sector
Καταναλωτών στον Τραπεζικό Τομέα

Β

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο
Ανταγωνισμού/Δίκαιο κατά των
Συμπράξεων

European & International Competition Law/
Antitrust Law

B

Διαμεσολάβηση και Μεσολάβηση στον
Τραπεζικό Τομέα

Mediation and Ombudsman scheme in the
Banking Sector

6

3
3

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 εκ των κάτωθι)
Β

Νομικές Πτυχές της Διεθνούς
Χρηματοοικονομικής

Β

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο International and EU Tax Law

Β

Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία) –
Intellectual Property Law (Copyright Law
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά
& Industrial Property Law) – Patents, Utility
Υποδείγματος Χρησιμότητας, Βιομηχανικά
Model Certificates, Industrial Designs
Σχέδια

Legal Aspects of International Finance

3

3

Β

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Mergers and Acquisitions

3

Β

Διεθνές Δίκαιο Αφερεγγυότητας

International Insolvency Law

3

Β

Δίκαιο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό
Εμπόριο

Internet Law and E-Business

3

Β

Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον

Banking Legal Environment

3

Β

Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο

Financial Crime

3

Β

Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

European Procedural Law

3

Β

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας του
Καταναλωτή

EU Consumer Law

3

Β

Δίκαιο ΜΜΕ-Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών

Media Law – Telecommunication Law

3

Β

Δίκαιο προστασίας δεδομένων
Data Protection Law: General Data Protection
προσωπικού χαρακτήρα – Ο Γενικός
Regulation
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Σύνολο
Γ

3

3
30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ)

Dissertation

30
90
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Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005, σε
συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή
υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, κάθε
φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος ανά
παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (75.595 €) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό

Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

6.500 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

2.800 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων
ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

0€
8.500 €

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

0

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

0

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

0

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

26.620 €

ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

13.800 €

Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας – προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

17.375 €
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) ευρώ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ., καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται
από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και
έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση
της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη
της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως
προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’/240), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’/193),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’/258).
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 1849
(2)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος με τίτλο: «Ενεργειακά Συστήματα»
(MSc in Energy Systems).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’/240) «Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.
3577/2007(ΦΕΚ Α’/130), των άρθρων 80 παραγρ. 4α
και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’/195), του
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’/193), του
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ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’/258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’/159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του
άρθρου 85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με
την οποία, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των
άρθρων 30 έως και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν
ειδικότερες διατάξεις του ν. 3391/2005 (Α’/240) για
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με
εξαίρεση το άρθρο 7 του ως άνω νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’/195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ’ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α’/228), του άρθρου 5 παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’/159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’/24).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α’/189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα
οποία πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση
ίδρυσης του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018.
β) Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί
σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν
τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ.
ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με
τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β’/4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
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8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 10/16-03-2018
θέμα 3), η οποία συνοδεύεται από την εισήγηση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τα συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017, στοιχεία.
9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρία 3/28-03-2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018
θέμα 3).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).
12. Το αριθ. 3091/28.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την υπ’ αριθ.
525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο
του τμήματος Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α’ 114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με
τίτλο «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems),
ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in
Energy Systems), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’/240),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α’/114).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στα «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems), έχει ως αντικείμενο
την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στα
Ενεργειακά Συστήματα και απευθύνεται σε φοιτητές και
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν
να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
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• Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο
της ενέργειας, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται
στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
• Η παροχή των βασικών τεχνολογικών, θεσμικών και
διοικητικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για
μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων εκείνων
των κλάδων που σχετίζονται με την ενέργεια.
• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων επί του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Ενέργεια.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου, μετά από
επιλογή, Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και
περιλαμβάνει 2 εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης
διπλασιάζεται.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ
στα «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems)
περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1)
εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
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 ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων),η
οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της
διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης
χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως
διδασκαλία.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23338

Τεύχος Β’ 2178/12.06.2018

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο

Μάθημα

ECTs

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
Α

Ποσοτικές Μέθοδοι

Quantitative Methods

6

Α

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση
Ενεργειακών Συστημάτων

Energy Systems Simulation and
Modelling

6

Χρηματοδότηση Έργων
Διεργασίες Μετατροπής Ενέργειας και
Παραγωγή Ισχύος
Διαχείριση Έργων

Project Finance
Processes for Power and Energy
Conversion
Project Management

Α
Α
A

Σύνολο

6
6
6
30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Β

Εναλλακτικά Καύσιμα

Alternative Fuels

6

Β

Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής
Θερμότητας και Ηλεκτρισμού

Solar Power and Thermal Systems

6

Β

Έξυπνες Πόλεις

Smart Cities

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 εκ των κάτωθι)
Β

Αποθήκευση και Μεταφορά Ενέργειας

Energy Transmission and Storage

6

B

Προηγμένος Σχεδιασμός Ενεργειακών
Διεργασιών

Advanced Design of Energy
Processes

6

Β

Περιβαλλοντική και Ενεργειακή
Πολιτική

Environmental and Energy Policy

6

Β

Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Energy and Environmental Law

6

Β

Προσομοίωση και μοντελοποίηση
Modelling and Simulation of
ηλιακών συστημάτων ενσωματωμένα σε
6
Building Integrated Solar Energy Systems
κτίρια

Β

Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική
Αξιολόγηση Βιοκαυσίμων

Biofuels and their Assessment

6

Β

Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Life Cycle Assessment

6

Β

Αιολική Ενέργεια και Υδροϊσχύς

Wind and Hydro Power Systems

6

Σύνολο
Γ

Μεταπτυχιακή Εργασία

30
Dissertation

30

Σύνολο

30

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ)

90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του
προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν
είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση του προγράμματος.
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005, σε
συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή
υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, κάθε
φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος ανά
παροχή του Προγράμματος,αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 29.500€ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

Ποσό
500 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων
ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και

500 €
2.500 €
500 €
0€

ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που

0€

συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

25.000 €
0€

Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας – προβολής, αγοράς εκπαιδευ-

500 €
τικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές
όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.
Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000€) ευρώ.
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Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης με έτος εγγραφής το
2017 μπορούν να επιλέξουν ως ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής “Διαχείριση Έργων” (Project Management),
ενώ το μάθημα «Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο”
(Energy and Environmental Law) θα το παρακολουθήσουν ως βασικό στο εαρινό εξάμηνο σε αντικατάσταση
του χειμερινού μαθήματος “Δίκαιο Ενέργειας” (Energy
Law). Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά Συστήματα» καθώς
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται
από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογι-
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σμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και
έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση
της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη
της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως
προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’/240), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’/193),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258).
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021781206180012*

