
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60578 
   Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστα-

το και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)» του Τμή-

ματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της 

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α΄ 38): «Ίδρυση Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195): «Δομή, Λει-

τουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 
Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 
συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114): «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. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83): «Ρυθμίσεις για 
την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70): «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά 
Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4334): «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού 
Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

9. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο 
και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)».

10. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστα-
το Κινούμενο Σχέδιο)».

11. Την πράξη της Συνέλευσης με υπ’ αρ. 5/05-05-2020 
(θέμα 2ο) του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοι-
νωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτι-
σμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την 
πρόταση για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο και 
Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)».

12. Την απόφαση υπ’ αρ. 2/28-5-2020 (θέμα 1ο) της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
«ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο 
Σχέδιο)».

13. Την απόφαση υπ’ αρ. 9/25-6-2020 (θέμα 21ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο και 
Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)».

14. Το υπ’ αρ. 45250/1-7-2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο 
και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 85635/Ζ1/3-7-2020 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

17. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Γρα-
φιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο και 
Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)», από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020 - 2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί 
από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 
2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
ελληνικό τίτλο: 

«ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινού-
μενο Σχέδιο)». 

και αγγλικό τίτλο:
«ANIMATION»
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 

όπως ισχύει.
Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η 
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

Το Π.Μ.Σ «ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστα-
το Κινούμενο Σχέδιο)» λειτουργεί για πρώτη φορά, στο 
Τμήμα Γραφίστικης και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κι-
νούμενο Σχέδιο)» του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει 
ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα 
ζητήματα της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου επιστημονι-
κών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις 
επιστήμες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ANIMATION και την αξιοποίηση 
των τεχνικών του animation και των αρχών της οπτικής 
επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της σύνθεσης στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή ANIMATION PROJECTS με καλές 
πρακτικές ενεργητικής μάθησης.

Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:
• Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοί-

τους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους 
Σχολών Καλλιτεχνικών Σπουδών, Σχολών Πληροφορικής 
και Προγραμμάτων Κατάρτισης.

• Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεω-
ρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με 
στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική 
κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς 
και της έρευνας.

• Ο σχεδιασμός του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε θεωρίες ενερ-
γητικής μάθησης οι οποίες υλοποιούνται με τη βοήθεια 
καινοτόμων μαθησιακών τεχνολογιών και με αξιοποίηση 

των αρχών της οπτικής επικοινωνίας και του σχεδιασμού, 
στην τέχνη του animation και της κινηματογραφικής 
γλώσσας.

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
• Στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα 

του animation και των ψηφιακών κινηματογραφικών 
μέσων.

• Στην οριοθέτηση δυνατοτήτων διάδρασης που δίνο-
νται μέσω του animation και των ψηφιακών δημιουργι-
κών εργαλείων στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

• Στη διερεύνηση και ανάπτυξη μέσω του animation σε 
πολλαπλές εφαρμογές, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές 
ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών 
και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο ANIMATION (Δισδιάστατο 
και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) και Αγγλικό Τίτλο: 
ANIMATION, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Το Π.Μ.Σ. ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστα-
το Κινούμενο Σχέδιο) απευθύνεται σε κατόχους τίτλου 
του Α' κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστημί-
ων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
στοχεύουν να αποκτήσουν υψηλή θεωρητική κατάρ-
τιση, πρακτικές δεξιότητες, τεχνογνωσία και πρακτική 
εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες 
της αγοράς και της έρευνας στη δημιουργία πολλαπλών 
ψηφιακών εργαλείων και κινηματογραφικών εφαρμογών 
τους στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή οι παρα-
κάτω κατηγορίες:

(i) Απόφοιτοι Σχολών Εφαρμοσμένων και Καλών Τε-
χνών

(ii) Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών
(iii) Απόφοιτοι του Ετήσιου Προγράμματος Παιδα-

γωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΕΤΕ μετά την αποφοίτησή 
τους από Πανεπιστημιακού επιπέδου και επιπέδου ΤΕΙ 
Τμημάτων Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών 

(iv) Λοιποί απόφοιτοι Σχολών και Τμημάτων Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατί-
θεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή αγγλική σε 
περιπτώσεις εισαγωγής ξενόγλωσσων φοιτητών.
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Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από 
αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώ-
μη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική 
Επιτροπή.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα 

(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών (30 ανά εξάμηνο σπου-
δών). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές υπο-
χρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση 
εννέα (9) μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε εκ-
πόνηση και επιτυχή αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας 
(dissertation). Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά 
το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 30 ECTS. To πρό-
γραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση 
δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των 
φοιτητών και στην εκπόνηση ομαδικών εργασιών με 
ερευνητικό χαρακτήρα.

Η διδασκαλία θα γίνεται δια ζώσης ενισχυμένη με 
μεθόδους μικτής μάθησης. Οι πιστωτικές μονάδες θα 
συσσωρεύονται και θα αναγνωρίζονται αυτόματα. Ο 
κατάλογος των επιλογής προσφερόμενων μαθημάτων 
μπορεί να διαφέρει ανά ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τον 
αριθμό των φοιτητών που επιλέγουν το κάθε μάθημα.

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε 
ένα από τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στο 
Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και 
μαθήματα επιλογής. Η ανά εξάμηνο διάρθρωση του 
προγράμματος προβλέπει:

Στο Α΄ εξάμηνο
• 5 υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) για όλους τους φοιτητές 
Στο Β΄ εξάμηνο:
• 3 υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) για όλους τους φοιτητές
• 1 μάθημα επιλογής (Ε) των φοιτητών από δεξαμενή 

3 μαθημάτων.
Στο Γ΄ εξάμηνο:
• Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.
ως ακολούθως:

Έτος 1 Έτος 2

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5 Υποχρεωτικά 
μαθήματα 
Α1 = 5 ects 
Α2 = 4 ects 
Α3 = 7 ects 
Α4 = 7 ects 
Α5 = 7 ects

Υποχρεωτικά 
μαθήματα 
B1 = 8ects 
Β2 = 8 ects 
Β3 = 7 ects

1 επιλογής 
μάθημα 

B4A = 7ects 
Β4Β = 7ects 
B4C = 7ects

Διπλωματική 
Εργασία

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 90

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών είναι:

Α΄ εξάμηνο
ΚΩΔ. Ώρες Κατηγορία ECTS
A1 Ιστορία του Animation και 

αισθητική της Κινούμενης 
Εικόνας

2 Θεωρητικό 5

A2 Η Τέχνη ως μέσο Επικοινω-
νίας στο Κινούμενο Σχέδιο

2 Θεωρητικό 4

A3 Αρχές Σεναρίου και κινημα-
τογραφικής αφήγησης. 

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

7

A4 Μεθοδολογία της Οργά-
νωσης και της Ανάπτυξης 
Οπτικοακουστικής παρα-
γωγής

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

7

A5 Βασικές Αρχές Εμψύχωσης 
Τεχνικές Animation

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

7

Σύνολο 30

Β' εξάμηνο
ΚΩΔ. Ώρες Κατηγορία ECTS
Β1 Δισδιάστατο Animation

• 2D Εμψύχωση χαρακτήρα.
• Timing
• Animated spots 3 Θεωρία και 

εργαστήριο
8

Β2 Τρισδιάστατο Animation
• 3d Σχεδιασμός και Εμψύ-
χωση χαρακτήρα.
• 3d lighting
• Motion Capture 3 Θεωρία και 

εργαστήριο
8

Β3 Post production για 
animation
• Compositing
• Ήχος
• Μοντάζ 3 Θεωρία και 

εργαστήριο
7

Μαθήματα Επιλογής
Β4Α Πρακτικές Εφαρμογές 

Animation στο πεδίο της 
Τέχνης και Σχεδιασμού
• Gamification
• Mapping Projection
• Augmen ted reality

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

7

Β4Β Εξειδικευμένα Θέματα 2D 
animation:
• Motion typography
• Motion graphics
• Generlque (Κινηματογρα-
φικοί Τίτλοι)

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

7

B4C Visual Effects (VFX) 
Sound Effects (SFX)

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

(4+3) 
7

Σύνολο 30
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται είκοσι 
πέντε (25) κατ' έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των ισο-
βαθμούντων σε περίπτωση που υπάρχουν.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα έχει εξασφαλί-
σει τους απαιτούμενους χώρους διδασκαλίας (τέσσερις 
αίθουσες για τη διδασκαλία των προσφερόμενων μα-
θημάτων, 3-6 ώρες ανά ημέρα). Επίσης, για τις ανάγκες 
του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι βιβλιοθήκες και οι 
εξοπλισμένοι με υπολογιστές και εξοπλισμό και σύνδεση 
στο διαδίκτυο, εργαστηριακοί χώροι του Τμήματος προ-
κειμένου να υλοποιούνται εργασίες, ερευνητικά projects 
στο πλαίσιο μαθημάτων και διπλωματικές εργασίες οι 
οποίες θα ανατίθενται στους φοιτητές.

Πιο συγκεκριμένα, τα διατιθέμενα εργαστήρια είναι:
• Το Εργαστήριο ANIMATION του Τμήματος Γραφίστι-

κης και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής,

• Το Εργαστήριο Πολυμέσων του Τμήματος Γραφίστι-
κης και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής,

• Αίθουσα θεωρίας του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτι-
κής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

• Φωτογραφικό στούντιο του Τμήματος Γραφιστικής 
και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

Άρθρο 9 
Διδακτικό προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν 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 άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινω-
νίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Επιπρόσθετα, μπο-
ρούν να συμμετέχουν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει πέντε έτη, μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2024 - 2025, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφω-
να με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρ-
θρου 44 του ν. 4485/2017, με δυνατότητα ανανέωσης 
της λειτουργίας του, κατά τους όρους της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Άρθρο 11 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040602209200004*


		2020-09-23T18:17:23+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




