
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός φο-
ρολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος του Λιανού 
Πέτρου του Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών. 

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους στους: 1) (επ.) LIDDAWI 
(όν.) SADI του FARUQ, 2) (επ.) ABU ZARIFAH (όν.) 
BILAL TOY ISKANDAR για παράβαση λαθρεμπορί-
ας καπνικών.

4 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

5 Ένταξη της Ευγενίας Δασκαλοπούλου σε θέση 
κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate» του Τμή-
ματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφο-
ρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 111601/Ν1 (1)
   Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ3 και Θ6 της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως 

τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
ν. 4111/2013 (Α’ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.  1 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020.

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β’ 756) 
όμοια απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β’ 3324) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β’ 1584) όμοια 
απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 2320/31-3-2021 απόφαση του Δήμου 
Ερμιονίδας.

8. Την από 31-3-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/27647/22-07-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4649

61459



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ61460 Τεύχος B’ 4649/08.10.2021

Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων 
διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
(Β’ 8).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην Ελέ-
νη Μπασιμακοπούλου άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου 
με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας,στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων. Επισημαίνεται 
ότι, σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση της ενδιαφερο-
μένης, η δυναμικότητα της αίθουσας περιορίζεται στα 
δώδεκα (12) νήπια.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΠΑΙΧΝΙΖΩΤΟΠΟΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στον Κάμπο Κρα-
νιδίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός φο-

ρολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος του Λιανού 

Πέτρου του Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνι-

κών.  

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 94/08-09-2021 (ΜRΝ: 21GRYK
13020000060-9) καταλογιστικής πράξης της προϊσταμέ-
νης του τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημοσιεύεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 ν. 2960/2001 
«περί Ε.Σ.Κ.» επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και της παρ. 1 και 2ζ του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001, σε βάρος του Λιανού Πέτρου του 
Βασιλείου με ΑΦΜ: 076787853 κατοίκου Ημαθίας, και 
νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος προσωπικά 
ποσoύ οκτακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα πέντε λε-
πτών (811,65 €) και αλληλέγγυα ποσού οκτακοσίων έντε-
κα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (811,65 €) πλέον Σ.Φ. 
και ΟΓΑ. και αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ποσό ίσο με 
το ύψος των διαφυγουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, 
ποσού πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών 
(541,10 €), για λαθρεμπόρια καπνικών. Ο καταλογιζόμε-
νος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας 
στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις 
οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά 
τα οριζόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 150 και παρ. 6 του 
άρθρου 152 και παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2960/2001. 
Αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, τα οφειλόμενα 

πρόστιμα ή πολλαπλά τέλη, εισπράττονται με βάση την 
πράξη της Τελωνειακής Αρχής, αναγκαστικά, εάν δεν κα-
ταβλήθηκαν εκουσίως από τους σύμφωνα με την πράξη 
υπόχρεους (παρ. 7 άρθρο 152 ν. 2960/2001), σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

  Η Προϊστάμενη 

ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ  

Ι

(3)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους στους: 1) (επ.) 

LIDDAWI (όν.) SADI του FARUQ, 2) (επ.) ABU 

ZARIFAH (όν.) BILAL TOY ISKANDAR για παρά-

βαση λαθρεμπορίας καπνικών.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 87/31-08-2021 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Ρόδου που εκδόθηκε στις 31-08-2021 σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 των άρθρων 53, 106 της παρ. 2 του 
άρθρου 119, της παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του 
άρθρου 150 και του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, πλέον 
της παρ. 1 του άρθρου 150 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 158 του ίδιου νόμου, ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 152 του ν. 2960/2001, επιβάλλονται σε βάρος των 
1) (επ.) LIDDAWi (όν.) SADI του FARUQ κάτοχος του υπ’ 
αρ. 511082 Δελτίου Αιτούντος Διεθνής Προστασίας γεν-
νηθείς 13/12/1994 στην Παλαιστίνη πλέον αγνώστου 
διαμονής με ΑΦΜ 500035330 και 2) ABU ZARIFAH (όν.) 
BILAL TOY ISKANDAR κάτοχος του υπ’ αρ. 479518 Δελτίου 
Αιτούντος Διεθνής Προστασίας, γεννηθείς 01/08/1989 
στην Παλαιστίνη πλέον αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 
172887483 πολλαπλό τέλος ποσού πέντε χιλιάδων δια-
κοσίων εβδομηντατεσσάρων ευρώ (5.274,00 €)πλέον 
τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% ποσού εκατόν είκοσι 
έξι ευρώ και πενήντα οκτώ ευρώ (126,58 €) για τελωνει-
ακή παράβαση-λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων που 
δεν έφεραν τις ενδεικτικές ένσημες ταινίες φορολογίας 
(διακόσιες (200) συσκευασίες ‘’OLD HOLBORN’’ βάρους 
50 γραμμαρίων έκαστη).

Προσδιορίζουμε ποσοστό ευθύνης 50% σε έκαστο εξ 
αυτών και επιμερίζουμε το ανωτέρω πολλαπλό τέλος 
ως εξής:

1. Επιβάλλουμε προσωπικά στον (επ.) LIDDAWΙ (όν.) 
SADI του FARUQ κάτοχος του υπ’ αρ. 511082 Δελτίου 
Αιτούντος Διεθνής Προστασίας γεννηθείς 13/12/1994 
στην Παλαιστίνη πλέον αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 
500035330:

Πολλαπλό τέλος 2.637,00 €
Πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ 2,4% 63,29 €
Σύνολο 2.700,29 €
Κηρύσσουμε ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συνυ-

πεύθυνο για την καταβολή του ανωτέρω ποσού τον ABU 
ZARIFAH (όν.) BILAL TOY ISKANDAR κάτοχος του υπ’ αρ. 
479518 Δελτίου Αιτούντος Διεθνής Προστασίας, γεν-
νηθείς 01/08/1989 στην Παλαιστίνη πλέον αγνώστου 
διαμονής με ΑΦΜ 172887483.
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2. Επιβάλλουμε στον ABU ZARIFAH (όν.) BILAL TOY 
ISKANDAR κάτοχος του υπ’ αρ. 479518 Δελτίου Αιτούντος 
Διεθνής Προστασίας, γεννηθείς 01/08/1989 στην Παλαι-
στίνη πλέον αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 172887483:

Πολλαπλό τέλος 2.637,00 €
Πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ 2,4% 63,29 €
Σύνολο 2.700,29 €
Κηρύσσουμε ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συ-

νυπεύθυνο για την καταβολή του ανωτέρω ποσού τον 
(επ.) LIDDAWΙ (όν.) SADI του FARUQ κάτοχος του υπ’ αρ. 
511082 Δελτίου Αιτούντος Διεθνής Προστασίας γεννη-
θείς 13/12/1994 στην Παλαιστίνη πλέον αγνώστου δια-
μονής με ΑΦΜ 500035330.

Σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Ρόδου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα 
άρθρα 66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
μίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 

Ι

Αριθμ. πράξης 3765 (4)
   Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 και 

της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.
2. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/

2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την υπό στοιχεία 49939/Ζ2/1-4-2019 υπουργική 

απόφαση μετάταξης του Ι. Αποστολάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 
(Γ’ 557).

4. Την από 16-7-2021 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών.

5. Την από 30-7-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής.

6. Το υπ’ αρ. 55745/5-8-2021 έγγραφο της Ιατρικής 
Σχολής.

7. Την σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, διαπιστώ-
νουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο του Ιωάννη Αποστολά-
κη του Αποστόλου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Ιατρι-
κή Πληροφορική».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. πράξης 3583 (5)
    Ένταξη της Ευγενίας Δασκαλοπούλου σε θέση 

κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 15 του άρθρου 15 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114), του άρθρου 29 και της περ. δ της παρ. 
3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του ιδίου νόμου.

2. Την περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 «Βαθ-
μολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Α’ 99).

4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 διευκρι-
νιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με την 
υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 “Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις” (Α’ 83) που αφορούν 
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.», 
όπως αναδιατυπώθηκε με το υπό στοιχεία 35125/Ζ2/
1-3-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ.

5. Την υπ’ αρ. 7937/13-10-2003 πρυτανική πράξη διο-
ρισμού της Ε. Δασκαλοπούλου σε κενή οργανική θέση 
ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, του Αιγινητείου Νοσοκομείου με 
τριετή θητεία (ΝΠΔΔ 279).

6. Τη σχετική αίτηση για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της Ε. 
Δασκαλοπούλου, Ιατρού Ψυχιάτρου με τριετή θητεία του 
Αιγινητείου Νοσοκομείου, κατόχου διδακτορικού διπλώ-
ματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.

7. Την από 18-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Ιδρύματός μας, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής για την ένταξη, της Ε. Δασκαλοπούλου σε 
θέση Ε.ΔΙ.Π.

8. Την από 18-1-2021 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής που ορίσθηκε από την Συνέλευση 
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Ιδρύματος για την ως άνω ένταξη.

9. Την από 28-1-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της 
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Ε. Δασκαλοπούλου σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και διαπιστώθηκε ότι 
το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του 
είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Ίδρυμα.

10. Το υπ’ αρ. 6403/4-2-2021 έγγραφο της Ιατρικής 
Σχολής.

11. Την από 26-3-2021 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ενδια-
φερόμενης.

13. Την υπ’ αρ. 29860/14-5-2021 Βεβαίωση της ΔΟΥ 
του Ιδρύματος.

14. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/341/75681/Β1/25-6-2021 
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα-
σίζουμε:

την ένταξη της Ευγενίας Δασκαλοπούλου του Γεωρ-
γίου, Ιατρού Ψυχιάτρου του Αιγινητείου Νοσοκομείου 
με τριετή θητεία, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με 
γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, σε κενή οργανική 
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 
κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, ΠΕ κατηγορίας Α’ βαθμί-
δας, με αντίστοιχη κατάργηση της θέσης που κατείχε, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εντασσόμενη υπάλληλος κατανέμεται στην Ιατρική 
Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’ αρ. 3277/
11-6-2021 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπό στοιχεία 
Φ.1/Α/341/75681/Β1/25-6-2021 εγγράφου της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 4955/18-8-2021).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 69846 (6)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate» του 

Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπλη-

ροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνο-

ποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α’ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) 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 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 83).

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

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

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουρ-
γική απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού 
Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» (Β’ 4334).

9. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιω-
σιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate».

10. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate».

11. Την πράξη της Συνέλευσης με υπ’ αρ. 11/25-05-2021
(θέμα 11ο) του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate».

12. Την απόφαση υπ’ αρ. 6/14-6-2021 (θέμα 4ο) της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: «Ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
“Διαχείριση Γης & Real Estate”».

13. Την απόφαση υπ’ αρ. 8/17-6-2021 (θέμα 20ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate».

14. Το υπ’ αρ. 48066/18-6-2021 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 74217/Ζ1/23-6-2021 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564) καθώς 
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και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12- 08-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
«Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

17. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: «Καθορισμός 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Β’ 3803).

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

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Μη-
χανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής 
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Διαχείριση Γης & Real Estate», από το ακαδημαϊκό έτος 
2021 - 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεω-
πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό 
τίτλο «Διαχείριση Γης & Real Estate» και αγγλικό τίτλο “Land 
Management & Real Estate”, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (άρθρο 32), όπως ισχύει. Ο τόπος διεξαγωγής 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής και η διοικητική στήριξη του προγράμματος 
παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η διαχείριση γης και η αγορά των ακινήτων, 
συνδυάζοντας την τεχνική, οικονομική και νομική διά-
σταση. Το αντικείμενο αυτό είναι επίκαιρο και δυναμικά 
εξελισσόμενο στην Ελλάδα και διεθνώς και αφορά πρά-
ξεις και δραστηριότητες τόσο του δημόσιου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα σχετικά με τον χωρικό σχεδιασμό και τη 
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμέ-
νες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς των 
ακινήτων, το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του 
χώρου, τις τεχνικές για τη συλλογή, ανάλυση και πα-
ρουσίαση της πληροφορίας για τη γη και τα ακίνητα, τα 
οικονομικά των ακινήτων και τις μεθόδους εκτίμησης 
της ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία καλύπτουν συνολι-
κά τις απαιτούμενες γνώσεις για την επαγγελματική ή 
ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο της διαχεί-
ρισης γης και της εκτίμησης των ακινήτων. Παρέχονται 
βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις για τα οικονομικά 
των ακινήτων, την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και το 
Κτηματολόγιο, τις μεθόδους εκτίμησης της αξίας των 
ακινήτων, τα κατασκευαστικά στοιχεία των ακινήτων 
συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διάστα-
σης, αλλά και σειρά μεθόδων και τεχνικών συλλογής, 
ανάλυσης και παρουσίασης της πληροφορίας για τη 

γη και τα ακίνητα. Στόχος είναι ταυτόχρονα η θεωρη-
τική εμβάθυνση και η διεύρυνση των δεξιοτήτων των 
φοιτητών με την αντιμετώπιση απαιτητικών πραγματι-
κών εφαρμογών μέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων 
και τεχνολογιών στο αντικείμενο της διαχείρισης γης 
και της εκτίμησης των ακινήτων. Δεδομένου ότι το 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αντλεί γνώσεις από πολλά επι-
στημονικά πεδία, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα 
είναι εξοπλισμένοι με όλο το φάσμα των απαιτούμενων 
γνώσεων, καθώς και με τις σύγχρονες τεχνολογίες και 
μεθόδους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα και τις εφαρμογές που σχετίζονται με 
τη διαχείριση γης και την αγορά ακινήτων και τα οποία 
εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης 
τεχνικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών 
προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., ο φοιτητής θα 
έχει αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και θα έχει ανα-
πτύξει δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:

- κατανοεί τις αρχές λειτουργίας της αγοράς των ακι-
νήτων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία 
των ακινήτων,

- κατανοεί και να παρακολουθεί τους κανονισμούς και 
τις διαδικασίες δόμησης σε όλα τα επίπεδα του χωρικού 
σχεδιασμού,

- αξιοποιεί διαθέσιμες πηγές δεδομένων για την αγορά 
των ακινήτων,

- εφαρμόζει τις βασικές μεθόδους για την εκτίμηση 
των ακινήτων, έχοντας υπόψη τα διεθνή εκτιμητικά 
πρότυπα και τις αρχές που διέπουν το επάγγελμα του 
εκτιμητή,

- κατανοεί τα οικονομικά των ακινήτων, όπως είναι η 
φορολογία και οι χρηματοδοτήσεις και γνωρίζει επαρ-
κώς τους μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων,

- αναγνωρίζει και να χειρίζεται τα χαρτογραφικά υπό-
βαθρα που σχετίζονται με τη διαχείριση γης,

- γνωρίζει τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα έγγραφα 
για τις δικαιοπραξίες ακίνητης περιουσίας,

- αναγνωρίζει κατασκευαστικά στοιχεία, χρησιμοποιεί 
αρχιτεκτονικά σχέδια και διενεργεί αυτοψίες σε ακίνητα,

- κατανοεί τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθόδους 
για τη μέτρηση, την αυτοψία και την απεικόνιση της 
ακίνητης περιουσίας, έχοντας υπόψη την ακρίβεια των 
μετρήσεων ανάλογα με τη μέθοδο και τον χρησιμοποι-
ούμενο εξοπλισμό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Διαχείριση 
Γης & Real Estate», με αγγλικό τίτλο “ Land Management 
& Real Estate”, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιού-
χοι ή διπλωματούχοι ανώτατων ιδρυμάτων της ημεδα-
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πής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής στα πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, 
Οικονομίας και Πληροφορικής και Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Για την 
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται 
στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική, εφόσον χρειαστεί.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή 
εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects στο πλαίσιο των μαθημάτων. Το Π.Μ.Σ. 
είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Και τα τρία (3) εξάμηνα περιλαμβάνουν 
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες - ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει την με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία του η οποία περιλαμβάνεται στο τρίτο (3ο) εξάμηνο σπουδών. Η εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Για την 
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Στον παρακάτω πίνα-
κα παρουσιάζεται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών όπου περιλαμβάνονται οι τίτλοι των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) και το είδος τους (Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής 
Υποχρεωτικό [ΕΥ]):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) Είδος

Εξάμηνο Α

Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο δόμησης 7,5 Υ

Αστική οικονομική 7,5 Υ

Τεχνικοοικονομική μελέτη 7,5 Υ

Λειτουργία της αγοράς των ακινήτων και μέθοδοι εκτίμησης 7,5 Υ

Σύνολο 30

Εξάμηνο Β

Συστήματα κτηματολογίου και διαχείριση γης 7,5 Υ

Οικοδομική - Τεχνικά υλικά 7,5 Υ

Μέτρηση ακίνητης περιουσίας 7,5 Υ

Αποτίμηση χαρακτηριστικών ακίνητης περιουσίας - Μαζικές εκτιμήσεις 7,5 Υ

Σύνολο 30

Εξάμηνο Γ

Μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (ΒIM) και διαχείριση έργου 7,5 ΕΥ*

Συστήματα πληροφοριών γης 7,5 ΕΥ*

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 7,5 ΕΥ*

Γεωδαιτικά θέματα διαχείρισης γης και real estate 7,5 ΕΥ*

Τηλεπισκόπηση-Φωτογραμμετρία 7,5 ΕΥ*

Βιώσιμη ανάπτυξη και αγορά ακινήτων 7,5 ΕΥ*

Ειδικά θέματα real estate 7,5 ΕΥ*
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15 Υ*

Σύνολο 30

*Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν δύο υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα από τα προσφερόμενα 
και εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί 
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα διαθέτει ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων, καθώς και τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική εξειδικευμένη γνώση για τα θεματικά αντικεί-
μενα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής θα 
καλύψουν πλέον του 60% του συνόλου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Επιπλέον, μπορούν να διδάξουν και αφυπηρετήσαντα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Επίσης στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν και μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλοι διδάσκοντες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 51000 € και κατανέμεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2750,00 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1000,00 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1000,00 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2000,00 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2000,00 €

6
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. (παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017)

12500,00 €

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0,00 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €
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9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 10000,00 €

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 4450,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 35700,00 €

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 15300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 51000,00 €

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Το ύψος 
των προβλεπόμενων τελών φοίτησης είναι 3000 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, δηλαδή 1000 € για κάθε 
ένα από τα τρία εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046490810210008*
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