
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας κατοχής β’ θέσης από 
01/08/2021 έως 31/07/2023 στον Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Αλέξανδρο Ποταμιάνο του 
Γεωργίου. 

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20184257/4.7.2021 
(Β’  13273) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, περί επανίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Οικο-
νομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευ-
τικών Μονάδων», όπως μετονομάσθηκε με την υπ’ 
αρ. 20202186/26.3.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1336).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20196905/11.10.2019 
(Β’ 3917) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα-
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομική της Εκπαίδευσης 
και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» όπως με-
τονομάσθηκε με την υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020 
απόφαση (Β’ 1336)..

4 Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκει-
ας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ηλε-
κτρονική Μάθηση (MSc eLearning)».

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10354/05-10-2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών 
του Π.Μ.Σ με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και 
Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας» (Β’ 4906).

6 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8590/28-8-2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική 
Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3962).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 31402 (1)
Χορήγηση άδειας κατοχής β’ θέσης, από 

01/08/2021 έως 31/07/2023 στον Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Αλέξανδρο Ποταμιάνο του 

Γεωργίου.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 και 

του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 
22.06.2021) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

3. Την υπ’ αρ. 22954/07.06.2021 αίτηση του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Α. Ποταμιάνου.

4. Το υπ’ αρ. 25528/23-06-21 έγγραφο της ΣΗΜΜΥ, 
εγκρίνουμε:

Τη χορήγηση άδειας κατοχής β’ θέσης στον Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, Αλέξανδρο Ποταμιάνο του Γεωργίου, από 
01/08/2021 έως 31/07/2023, λόγω κατοχής έμμισθης θέ-
σης στην Amazon Alexa Division, με τίτλο Amazon Scholar.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

AΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    Αριθ. 20215335 (2)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20184257/4.7.2021 

(Β’ 3273) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς, περί επανίδρυσης του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο 

«Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκ-

παιδευτικών Μονάδων», όπως μετονομάσθηκε 

με την υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020 όμοια από-

φαση (Β’ 1336). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

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

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’  114)» και 
δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  
617) (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί 
εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.   722) (ΑΔΑ:9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έως 31-08-2022.

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 (ΑΔΑ:65ΘΦ469Β7Τ-
ΒΗ9) απόφαση Πρύτανη περί συγκρότησης Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20184257/4-7-2018 (Β’ 3273) απόφαση 
της Συγκλήτου, που αφορά στην επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης», 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20202186/26-3-2020 
(Β’  1336), 20204751/20-7-2020 (Β’  3047), 20207254/
5-11-2020 (Β’ 5065) και 20212381/2-4-2021 (Β’ 1478) 
αποφάσεις της Συγκλήτου.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 15η/23-06-2021).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
την υπ’ αρ. 20184257/4.7.2021 (Β’ 3273) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς περί επανί-
δρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομική της 
Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» , 
όπως μετονομάσθηκε με την υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020 
όμοια απόφαση (Β’ 1336), ως ακολούθως:

Το άρθρο 5 «Χρονική διάρκεια», αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται 
σε πλήρους φοίτησης με τρία (3) εξάμηνα, και σε δύο (2) 
επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης».
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Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων», αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε 
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΔΜΣ περιλαμβάνει διδα-
κτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) 
ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Ως γλώσσα διδα-
σκαλίας ορίζεται η ελληνική. Ο μεταπτυχιακοί φοιτητές 
πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυ-
χώς σε δέκα (10) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα 
καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης 
και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό 
διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα 
είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΔΜΣ ανέρχεται 
στις 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά, τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά 
εξάμηνο παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο 
πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Υ/Ε Πιστωτικές 
μονάδες

1 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων Υ 6

2 Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θε-
σμοί Υ 6

3 Οικονομικά της Εκπαίδευσης Υ 6
4 Μάθημα Επιλογής Ε 6
5 Μάθημα Επιλογής Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑ-
ΜΗΝΟΥ
Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευ-
νας Ε

Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση

Ε

Παγκοσμιοποιημένη Οικονο-
μία και Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση

Ε

Μάρκετινγκ και Στρατηγική 
στην Εκπαίδευση Ε

Ηγεσία στην Εκπαίδευση Ε
Επιχειρηματικότητα στην Εκ-
παίδευση Ε

Εφαρμογές της Θετικής Ψυ-
χολογίας σε Εκπαιδευτικούς 
Οργανισμούς

Ε

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
Εκπαιδευτικών Πόρων Υ 6

7
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και Οργανωσιακή Συμπε-
ριφορά

Υ 6

8 Στατιστική Μεθοδολογία για 
Κοινωνικές Επιστήμες Υ 6

9 Μάθημα Επιλογής Ε 6
10 Μάθημα Επιλογής Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑ-
ΜΗΝΟΥ
Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκ-
παίδευση και Ευρωπαϊκά Εκ-
παιδευτικά Προγράμματα
Λήψη Στρατηγικών αποφάσε-
ων και Σχεδιασμός Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και 
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων
Επενδύσεις και Χρηματοδότη-
ση στην Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανά-
πτυξης και Εφαρμογές
Logistics - Εφοδιαστική Αλυσί-
δα στην Εκπαίδευση
Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
Εκπαίδευση και τη Μάθηση
Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευ-
να στην εκπαίδευση με τη χρή-
ση SPSS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μο-
νάδων 90

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων 
και η ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των 
εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών 
του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί ομοί-
ως να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και 
θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

Το άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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    Αριθ. 20215336 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20196905/11.10.2019 

(Β’ 3917) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς που αφορά στον Κανονισμό Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οι-

κονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομική 

της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων» όπως μετονομάσθηκε με την υπ’ αρ. 

20202186/26.3.2020 απόφαση (Β’ 1336). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

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

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλί-
ων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017(Α’  114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195). 

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189)και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων  (ΥΟΔΔ 617 και ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί 
εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (ΥΟΔΔ 722 και ΑΔΑ:9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022.

8. Την υπ’  αρ. 20205711/09-09-2020 (ΑΔΑ: 
65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) απόφαση του Πρύτανη περί συγκρό-
τησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20196905/11-10-2019 (Β’ 3917) απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφο-
ρά στην αντικατάσταση της υπ’ αρ. 20184580/16.7.2018 
(Β’ 3367) απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκρι-
ση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομι-
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευ-
σης» (Master - M.Sc. in Economics of Education), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20204752/20-07-2020 (Β’ 
3047) και 20213640/01.06.2021 (Β’ 2483) αποφάσεις της  
Συγκλήτου.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 15η/23-06-2021).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
την υπ’ αρ. 20196905/11.10.2019 (Β’ 3917)  απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που αφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομική της 
Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» 
όπως μετονομάσθηκε με την υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020 
απόφαση (Β’ 1336), ως ακολούθως:

Άρθρο 7
«Διάρκεια Σπουδών»

Η πρώτη και δεύτερη παράγραφος του άρθρου 7 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και στην περίπτωση μερικής 
φοίτησης σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμη-
να για την περίπτωση πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) 
εξάμηνα για την περίπτωση μερικής φοίτησης. Για την 
παράταση του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί 
να γίνει ειδική εξαίρεση με απόφαση της Συνέλευσης 
και μόνο μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομέ-
νου, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους (επαγγελματικούς 
ή υγείας).».

Άρθρο 8
«Πρόγραμμα μαθημάτων»

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8 Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο 

εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 

(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51999Τεύχος B’ 3831/17.08.2021

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό δι-
δασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα 
είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα μαθήματα 
οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδο-
μαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το ΠΜΣ αποτελείται από υποχρεωτικά και επιλογής 
μαθήματα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακο-
λουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεω-
τικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και την 
συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ακολουθήσουν 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς στα υπο-
χρεωτικά μαθήματα τον πρώτο χρόνο (1ο-2ο εξάμηνο) 
σπουδών και στα μαθήματα επιλογής τον δεύτερο χρόνο 
(3ο-4ο εξάμηνο) σπουδών και στο πέμπτο (5) εξάμηνο 
την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές δύναται να παρακολουθήσουν επιπλέον 
μαθήματα επιλογής πέρα από τα δύο επιλεγόμενα μαθή-
ματα ανά εξάμηνο που συνυπολογίζονται για να υπάρ-
χουν οι τυπικές προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου. 
Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται όσο ο φοιτητής φοιτά 
στα κανονικά εξάμηνα σπουδών (1ο και 2ο) και θα πρέπει 
να έχει επιτυχή εξέταση. Τα επιπλέον μαθήματα επιλογής 
θα εμφανίζονται στα πιστοποιητικά και στο παράρτημα 
διπλώματος ως μάθημα που δεν λαμβάνεται υπόψη στο 
γενικό βαθμό του πτυχίου, ούτε αποτελεί προϋπόθεση 
για την απόκτησή του και οι μονάδες ECTS του μαθή-
ματος δεν θα προσμετρώνται στο σύνολο. Η παροχή 
αυτή δίνει το δικαίωμα στους φοιτητές να διευρύνουν 
τις γνώσεις τους σε περισσότερα γνωστικά αντικείμε-
να. Για να προσφερθεί ένα μάθημα επιλογής του ΠΜΣ 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος παρακολούθησης του από πέντε (5) τουλάχιστον 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο εν λόγω αριθμός δύναται 
να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης.

Αναλυτικά, τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξά-
μηνο παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Υ/Ε Πιστωτικές 
μονάδες

1 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων Υ 6

2 Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θεσμοί Υ 6
3 Οικονομικά της Εκπαίδευσης Υ 6
4 Μάθημα Επιλογής Ε 6
5 Μάθημα Επιλογής Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας Ε

Πληροφοριακά Συστήματα Δι-
οίκησης και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση

Ε

Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία 
και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ε

Μάρκετινγκ και Στρατηγική 
στην Εκπαίδευση Ε

Ηγεσία στην Εκπαίδευση Ε
Επιχειρηματικότητα στην Εκπαί-
δευση Ε

Εφαρμογές της Θετικής Ψυχο-
λογίας σε Εκπαιδευτικούς Ορ-
γανισμούς

Ε

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
Εκπαιδευτικών Πόρων Υ 6

7
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και Οργανωσιακή Συμπε-
ριφορά

Υ 6

8 Στατιστική Μεθοδολογία για 
Κοινωνικές Επιστήμες Υ 6

9 Μάθημα Επιλογής Ε 6
10 Μάθημα Επιλογής Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκπαίδευ-
ση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προ-
γράμματα
Λήψη Στρατηγικών αποφάσεων και 
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολό-
γηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην 
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης 
και Εφαρμογές
Logistics - Εφοδιαστική Αλυσίδα στην 
Εκπαίδευση
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση 
και τη Μάθηση
Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στην 
εκπαίδευση με τη χρήση SPSS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μο-
νάδων 90

Είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος και έγκριση της Συγκλήτου, να γίνεται τροποποί-
ηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή 
των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Η τροποποίηση 
του προγράμματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
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Άρθρο 9 
«Όροι Φοίτησης-υποχρεώσεις 
και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών»

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
9 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Οικονομική της 
Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 
35 του ν. 4485/2017, καταβάλλουν τέλη φοίτησης που 
ανέρχονται στο ποσό των 3.500 ευρώ. Η καταβολή του 
τέλους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε 
εξαμήνου».

Άρθρο 10 
«Εξετάσεις-Έλεγχος Γνώσεων» 

Η έβδομη παράγραφος του άρθρου 10 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
ανάθεση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του 
υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επι-
βλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης 
εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επι-
βλέπων. Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ και τα άλλα δύο (2) 
μέλη θα είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ή διδάσκοντες στο 
Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συνα-
φή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του προγράμματος».

Άρθρο 15 
«Μεταβατικές Διατάξεις»

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-

ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και με αποφάσεις των αρμόδιων οργά-
νων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ      

Ι

  Αριθμ. 20215344 (4)
Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρ-

κειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο: 

«Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc eLearning)». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/

2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική 
και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώμα-
τος στις επιστήμες της αγωγής.

2. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/
2018 (Α’ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

3. Τις διατάξεις των περ. ιβ, ιη και λστ της παρ. 2 του άρ-
θρου 13 και του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 9977/Β7/24-02-2004 (Β’ 403) από-
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των περί έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Διδα-
κτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κα-
τεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση».

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αρ. 
15/18-06-2014 συνεδρίασης ειδικής σύνθεσης της Συ-
γκλήτου (θέμα 3ο «Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκει-
ας της κατεύθυνσης "Ηλεκτρονική Μάθηση" του Π.Μ.Σ. 
"Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα"»).

6. Την υπό στοιχεία 117295/Γ2/24-07-2014 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Εξασφά-
λιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας 
και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονι-
κή Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς» (Β’ 2148).

7. Την υπ’ αρ. 3/20-01-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) περί εγκρίσεως 
του αιτήματος για κατοχύρωση παιδαγωγικής επάρκειας

8. Την υπ’ αρ. 20183530/7-6-2018 (Β’ 2505) απόφαση 
της Συγκλήτου περί επανίδρυσης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφια-
κών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 
τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc eLearning)».

9. Την υπ’ αρ. 20200671/3-2-2020 (Β’ 538) απόφαση της 
Συγκλήτου περί χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτι-
κής Επάρκειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc eLearning)» .

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφι-
ακών Συστημάτων της 17ης-6-2021 (Συνεδρίαση 12η).

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

Την έγκριση της χορήγησης Παιδαγωγικής και Δι-
δακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc eLearning)», με έτος 
εισαγωγής τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, 
καθώς το Π.Μ.Σ. πληρούσε κατά τα ανωτέρω ακαδημα-
ϊκά έτη όλες τις απαιτήσεις για την εν λόγω χορήγηση 
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παιδαγωγικής επάρκειας και είναι συμβατό με το υπάρ-
χον πρόγραμμα που ήδη διαθέτει την παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 59848 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10354/05-10-2018 από-

φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του 

Π.Μ.Σ με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νο-

σηλευτική Δημόσιας Υγείας» του Τμήματος Νο-

σηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας» (Β’ 4906). 

 H 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) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

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

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 8590/28-8-2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημό-
σιας Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3962).

9. Την υπ’ αρ. 10354/05-10-2018 απόφαση της Διοι-

κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ «Κοινοτική Νοσηλευ-
τική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρό-
νοιας» (Β’ 4906).

10. Την υπ’ αρ. 9/14-06-2021 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας, όπου προτείνονται οι τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευ-
τική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».

11. Την υπ’ αρ. 11/22-7-2021 (θέμα 16Β) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετι-
κά με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινοτική Νοσηλευτική και 
Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».

12. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την 
υπ’ αρ. 105167/Ζ1/12- 08-2020 όμοια «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

13. Την υπ’ αρ. 51930/17-07-2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός του 
Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Β’ 3143).

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

Εγκρίνει την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 10354/05-10-2018 απόφασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με θέμα: «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ με 
τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημό-
σιας Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 4906), ως εξής:

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης - Υποδομές ΠΜΣ

«Το ύψος των τελών φοίτησης προσδιορίζεται μετά 
από πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ., η οποία 
εγκρίνεται από την Σύγκλητο του Ιδρύματος. Οι φοιτητές 
θα καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό των εκατό εβδο-
μήντα (170) € το εξάμηνο. Το ποσό αυτό καταβάλλεται 
σε περιόδους που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Ο φοιτητής, ο οποίος δεν έχει 
ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις δεν δι-
καιούται να συμμετάσχει στην ορκωμοσία, ούτε δύναται 
να του χορηγηθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ.».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 10354/05-10-2018 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ με τίτλο «Κοι-
νοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγεί-
ας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 4906), εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 26 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 59851 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8590/28-8-2018 από-

φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική 

Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγεί-

ας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3962). 

 H 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) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

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

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 8590/28-8-2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημό-
σιας Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3962).

9. Την υπ’ αρ. 10354/05-10-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ «Κοινοτική Νοσηλευ-

τική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρό-
νοιας» (Β’ 4906).

10. Την υπ’ αρ. 9/14-06-2021 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας, όπου προτείνονται οι τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευ-
τική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».

11. Την υπ’ αρ. 11/22-7-2021 (θέμα 16Α) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετι-
κά με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινοτική Νοσηλευτική και 
Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».

12. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την 
υπ’ αρ. 105167/Ζ1/12- 08-2020 όμοια «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

13. Την υπ’ αρ. 51930/17-07-2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός του 
Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Β’ 3143).

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

Εγκρίνει την τροποποίηση των δύο πρώτων εδαφίων 
του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 8590/28-8-2018 απόφασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο ’’Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική 
Δημόσιας Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3962), ως εξής:

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

«Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί με τα χαμηλότερα φοιτητικά 
τέλη 170,00 ευρώ ανά εξάμηνο και ανά φοιτητή. Το συ-
νολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε 5.100 
€ και αναλύεται ως εξής: (Πίν. 1, 2):».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 8590/28-8-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δη-
μόσιας Υγείας’’ του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3962), εξακολουθεί 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αιγάλεω, 26 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ    

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