
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών, του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» («Exe-
cutive MBA»).

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κυ-
βερνοψυχολογία» («Cyberpsychology»).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 1128 (1)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επι-

χειρήσεων και Οργανισμών, του Τμήματος Οικο-

νομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» 

(«Executive MBA»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και ιδίως του άρθρου 15.

7. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

8. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

9. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

10. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά-
δων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων Τμημάτων.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
Ε.Κ.Π.Α. (4η συνεδρίαση 15-10-2021).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. (συνε-
δρίαση 01-12-2021).

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 21-12-2021).

15. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (4η συνεδρίαση 
20- 01-2022).

16. Το αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Ε.Κ.Π.Α. (14η συνεδρίαση 27- 01- 2022).

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

Την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών, του Τμήματος Οικονομικών 
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Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων για Στελέχη» («Executive MBA»), από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πολι-
τικής και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και 
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέ-
χη» («Executive MBA»), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τον ν. 4485/2017. Ειδικότερα το 
συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. θα υλοποιηθεί με τη συμβατική 
εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα) ή/και 
με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning, 
δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά και με τη χρήση 
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Η επιλογή της 
ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδασκαλίας εναπό-
κειται στην κρίση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή-
σεων και Οργανισμών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέ-
χη» έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, την εκπαίδευση 
και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών διοίκη-
σης επιχειρήσεων και οργανισμών, που να προοδεύουν 
ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμμα-
τος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για να γίνουν 
οι απόφοιτοί του ηγετικά στελέχη, που δημιουργούν 
αξία και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.

Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει 
τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτο-
ρικό επίπεδο. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα υλοποιηθεί στην ελληνική 
και την αγγλική γλώσσα. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα 
είναι διακριτό ως προς την υλοποίησή του από το 
αγγλόφωνο πρόγραμμα. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα 
στοχεύει στην προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών 
από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες, αλλά 
και στην παροχή της δυνατότητας φοίτησης σε Έλλη-
νες που στοχεύουν να απασχοληθούν σε πολυεθνικές 
εταιρίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» 
(«Executive MBA»). Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον το 

επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μία ή και περισσό-
τερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Αccounting and 
Finance).

2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource 
Management).

3. Μάρκετινγκ (Marketing).
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική η 
επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), με συγκεκριμένη 
ειδίκευση, είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολού-
θηση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης 
και η εκπόνηση σχετικής διπλωματικής εργασίας. Όλο 
το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διεθνή προσανατολισμό, δίνει έμφαση 
στη διεθνή προσέγγιση και πρακτική και στοχεύει στην 
προώθηση συνεργασιών με άλλα γνωστά Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της αλλοδαπής. 
Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακο-
λουθήσουν επιπλέον θεματικές ενότητες-μαθήματα που 
θα τους επιτρέψει την αναγραφή επιπλέον ειδίκευσης 
στο απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.).

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών του Ε.Κ.Π.Α. με αναφορά των 
ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους 
χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομο-
θεσίας και τις προβλέψεις του Κανονισμού λειτουργίας 
του Δ.Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για την επιλογή, αποτελεί η 
επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της 
γλώσσας διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσο-
μάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που 
συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικασία 
εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα (για 
το ελληνόφωνο πρόγραμμα) και στην αγγλική γλώσσα 
(για το αγγλόφωνο πρόγραμμα).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκε-
κριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη).

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί 
να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
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απασχόληση, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Δ.Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων για Στελέχη» θα καλύπτεται από:

– Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

– Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
– Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών.
– Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
– Τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται σε 1.750 ευρώ ανά εξάμηνο για το 
ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για το αγγλό-
φωνο πρόγραμμα.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν επαρ-
κούν για να είναι σε θέση το Δ.Π.Μ.Σ. να εκπληρώσει τον 
σκοπό του, που είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας και των 
δεξιοτήτων που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του 
να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχειρήσεων.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ι   

 Αριθμ. 1130 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Κυβερνοψυχολογία» («Cyberpsychology»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

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

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

7. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (6η συνεδρίαση 
12-01-2022).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (4η συνεδρίαση 
20-01-2022).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Ε.Κ.Π.Α. (14η συνεδρίαση 27-01-2022).

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

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Κυβερνοψυχολογία» («Cyberpsychology»), από 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κυβερνοψυχολογία» 
(«Cyberpsychology»), σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο 
της Κυβερνοψυχολογίας, το οποίο εστιάζει στη μελέτη 
των νοητικών διεργασιών και των κοινωνικών και ατο-
μικών ψυχολογικών φαινομένων που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή τε-
χνολογία, ιδιαίτερα το Διαδίκτυο.
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Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και η κατάρτι-
ση επιστημόνων στην Κυβερνοψυχολογία λαμβάνοντας 
υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο συγκεκρι-
μένο πεδίο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κυβερνοψυχολογία» (MSc in Cyber-
psychology).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

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

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγ-
γλική γλώσσα.

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

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κυβερνοψυχολο-
γία» θα καλύπτεται από:

– Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

– πόρους από ερευνητικά προγράμματα και προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών,

– οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, 
επιμορφώσεις, συνέδρια),

– τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 
οποία ανέρχονται σε 1.300 ευρώ ανά εξάμηνο (συνολι-
κά 3.900 ευρώ) και

– κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία προκειμένου να καλυφθούν βασικά κόστη εκπαί-
δευσης και έρευνας, όπως, ενδεικτικά, η κάλυψη των 
ετησιών διδακτικών αναγκών και ανάληψης διδακτικού 
και ερευνητικού έργου σε κάθε του μορφή, διοικητικής, 
τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του προγράμ-
ματος, κόστη βιβλίων-συγγραμμάτων και πρόσβασης 
σε επιστημονικά περιοδικά για τη διεξαγωγή της απα-
ραίτητης έρευνας, κόστη συνδρομής σε εξειδικευμένα 
λογισμικά και διαδικτυακές εφαρμογές που κρίνονται 
απαραίτητα λόγω της φύσης του Π.Μ.Σ. κ.ά.

Όλα τα έσοδα από τα τέλη προορίζονται αυστηρά για 
τη βελτίωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής λειτουρ-
γίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Απριλίου 2022
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