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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020
υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).

2

Έγκριση τροποποίησης του Ξένου Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ».

3

Κατάργηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και
Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced
Nursing Care and Mental Health of Children and
Adults).

4

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων - Intelligent Management of
Renewable Energy Systems».

5

Ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International
Telematic University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον) και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6

Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον
Anthony Vidler.

Αρ. Φύλλου 3215

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 97911/Δ2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020
υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000
(Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α
του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
2) Την υπ’ αρ. 72322/Δ2/11-06-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2265) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»
και την υπ’ αρ. 72323/Δ2/11-06-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2265) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου».
3) Την υπ’ αρ. 74181/Δ2/15-06-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2338) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» και
την υπ’ αρ. 74182/Δ2/15-06- 2020 υπουργική απόφαση
(Β΄ 2338) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
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5) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
6) Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8) Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9) Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
11) Την υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και
Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).
12) Την υπ’ αρ. 36/16-07-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
Φ.1/Γ/349/96343/Β1/21-07-2020 εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020
υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737) ως προς τη
Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης
Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών
Σπουδών και Σπουδών Υγείας η οποία συμπληρώνεται
ως εξής:
Tο μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν ως Β΄ ανάθεση και οι εκπαιδευτικοί
ειδικότητας ΠΕ88.01.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020
υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Τεύχος B’ 3215/03.08.2020

Αριθμ. 97537/Ν1
(2)
Έγκριση τροποποίησης του Ξένου Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4862/1931 (Α΄ 2) «Περί των ξένων
σχολείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών
Οικοτροφείων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2731/1999
(Α΄ 138) «Ρύθμιση θεμάτων διμερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη
κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) περί Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 (Β΄ 3057) υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β΄ 756) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β΄ 3324) υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ».
11. Τη υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ’’Με
εντολή Υπουργού’’ και «Με εντολή Υφυπουργού» στους
Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών
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Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων
διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
12. Το υπ’ αρ. 12129/28-05-2020 (υπ’ αρ. ΥΠΑΙΘ/ΚΠ
65300/Ν1/29-05-2020) έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας που
διαβιβάζει την υπ’ αρ. 178/28-5-2020 αίτηση για αλλαγή
Νόμιμου Εκπροσώπου του Ξένου Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ».
13. Την υπ’ αρ. 1628/16-04-2020 βεβαίωση του Αρχιεπισκόπου Καθολικών Αθηνών Σεβαστιανού για τον
ορισμό της Αδελφής Αλμπέρτας, κατά κόσμον Στεφάνου
Σολωμέα του Αντωνίου και της Αννέτας, ως εκπρόσωπο
του Ν.Π. με την επωνυμία «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ
της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο» και για τη λειτουργία του ξένου ιδιωτικού Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ».
14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ξένου
ιδιωτικού σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ», ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:
Νόμιμος εκπρόσωπος στο ΥΠΑΙΘ για το Γυμνάσιο και
Λύκειο του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», από 01-09-2020, είναι η Αδελφή
Αλμπέρτα, κατά κόσμον Στεφάνου Σολωμέα του Αντωνίου και της Αννέτας.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Iουλίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Α/βαθμιας, Β/βαθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. απόφ. 282/21-07-2020
(3)
Κατάργηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και
Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced
Nursing Care and Mental Health of Children and
Adults).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
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2. την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (Α΄102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ,
10. την υπ’ αρ. 995/28-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου
του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΠΜΣ «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και
ενηλίκων» (Advanced Nursing Care and Mental Health
of Children and Adults) (Β΄ 4173),
11. την υπ’ αρ. 1072/1-11-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός του
ΠΜΣ «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική
Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced Nursing Care
and Mental Health of Children and Adults) (Β΄ 5198),
12. το απόσπασμα πρακτικού της 7ης Συνέλευσης του
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-04-2020),
13. την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 28-05-2020),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(19η συνεδρίαση 19-06-2020),
15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την κατάργηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική
Υγεία παιδιών και ενηλίκων» Advanced Nursing Care and
Mental Health of Children and Adults από το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021.
Άρθρο 1
Μεταβατικές διατάξεις
Οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του καταργούμενου ΠΜΣ θα ολοκληρώσουν κανονικά τις σπουδές τους
βάσει του (Β΄ 4173) επανίδρυσης και του (Β΄ 5198) έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ «Προηγμένη
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Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και
ενηλίκων».
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του καταργούμενου ΠΜΣ, θα ρυθμίζονται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και από
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 280/21-07-2020
(4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων - Intelligent Management of
Renewable Energy Systems».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
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τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), και ειδικότερα το
άρθρο 15, παρ. 2.
11. Την υπ’ αρ. 175295/Ε5/14 (Β΄ 3003) απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με
τίτλο: «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών
Συστημάτων - Intelligent Management of Renewable
Energy Systems».
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 11η/14-04-2020,
θέμα 5).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 28/5/2020).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(19η συνεδρίαση 19-06-2020).
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων
Ενεργειακών Συστημάτων - Intelligent Management of
Renewable Energy Systems», από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων - Intelligent
Management of Renewable Energy Systems», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ στην Ευφυή Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων έχει ως αντικείμενο τις τεχνολογίες
της κατανεμημένης μικρο-παραγωγής ενέργειας από
συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), της
ενσωμάτωσής τους σε δίκτυα και μικρο-δίκτυα με ευφυή
έλεγχο, καθώς και της διαχείρισης και βελτιστοποίησης
τέτοιων δικτύων με σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών
του σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες που καλύπτουν όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ενεργειακών
συστημάτων.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ευφυή Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» (MSc in Intelligent Management of
Renewable Energy Systems).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική
γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος ορίζεται
σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» θα καλύπτεται από:
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- ανάλωση αδιαθέτων υπολοίπων προηγουμένων
ετών,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα
οποία ανέρχονται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(2.500 €), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία διότι δεν επαρκούν οι άλλοι πόροι για τη χρηματοδότησή του.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ
«Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων», καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 11097
(5)
Ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International
Telematic University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον) και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 11/12.06.2020)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων
13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κ και των άρθρων 30 έως και 37 και 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει,
- την υπ' αρ. 41931/Ζ1/13.03.2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 972) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών
Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων
ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων της αλλοδαπής»,
- τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατης]
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως ισχύει,
- την απόφαση της υπ' αρ. 15/10.04.2019 συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
θέμα 4.6. «Πρόταση Ίδρυσης Κοινού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International Telematic
University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον), και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
- της υπ' αρ. 4/30.05.2019 απόφαση συνεδρίασης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, θέμα 2ο «Πρόταση Ίδρυσης Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International
Telematic University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον),
και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
- την υπ' αρ. 08/06.06.2019 απόφαση συνεδρίασης της
Συγκλήτου θέμα 10.10. «Ίδρυση Κοινού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International Telematic
University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον) και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
- το υπ' αρ. 108899/Z1/04.07.2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή
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απόφασης ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
- την υπ’ αρ. 10139/22.07.2019 απαντητική επιστολή
προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στην οποία αναλύονται οι λόγοι του μη εφικτού της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 35 του
ν. 4485/2017 σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη
φοίτησης του 30% των φοιτητών και φοιτητριών στο
εν λόγω κοινό Π.Μ.Σ., και ζητείται η επανεξέταση της
αναπομπής της απόφασης ίδρυσής του,
- την υπ' αρ. 13/27.05.2020 απόφαση συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Θέμα
4.6 «Τροποποίηση εισήγησης ίδρυσης Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International
Telematic University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον)
και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
- το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεσογειακών
Σπουδών των Πανεπιστημίων International Telematic
University Uninettuno και Πανεπιστημίου Αιγαίου αντίστοιχα,
- το με ημερομηνία 25.05.2020 τροποποιημένο έγγραφο: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Λειτουργίας Κοινού
Π.Μ.Σ. κατ' έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη,
- την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
σε συνέχεια της απόφασης της υπ' αρ. 07/09.06.2020
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 4ο «Τροποποίηση εισήγησης ίδρυσης Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Πανεπιστημίου International Telematic University
Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον) και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
- το υπ' αρ. 11/12.06.2020 πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 10.10. «Τροποποίηση εισήγησης ίδρυσης Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Πανεπιστημίου International Telematic University
Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον) και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
- το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Tην ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Πανεπιστημίου International Telematic University
Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον) και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του International
Telematic University Uninettuno στην Ιταλία (επισπεύδον) και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
συνεργάζονται για την ίδρυση και λειτουργία (σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 41931/Ζ1/13.03.2018 υπουργική απόφαση
(Β΄ 972)) Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές
Επιστήμες».
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες
και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων
στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την σύγχρονη επιστήμη και
τεχνολογία. Το Κοινό Π.Μ.Σ. είναι πρωτότυπο και περιέχει
ικανό εύρος ως γνωστικό αντικείμενο διεπιστημονικού
χαρακτήρα, όπου τέσσερις άξονες - Αρχαιομετρία, Αρχαιολογία, Συντήρηση, Ψηφιοποίηση - συγκλίνουν σε ένα
Στόχο - στην αειφόρο ανάδειξη Πολιτισμικής Αρχαιολογίας δηλ. Αρχαιολογίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Η Αρχαιομετρία με τις μεθόδους και τεχνικές από τις θετικές επιστήμες, η επιστήμη της Συντήρησης αρχαιοτήτων
και έργων τέχνης, η Ψηφιακή πολιτισμική αρχαιολογία
και κληρονομιά, με τη Διαχείριση τους στην τεκμηρίωση, διατήρηση, ανάδειξη, διάχυση και αειφορία ενός
τόπου μιας περιφέρειας μιας Χώρας. Αυτή η συνύπαρξη,
αρμονικά διαρθρωμένη στην θεωρία, εμπειρία στην αξιοποίηση λογισμικών εφαρμογών, την πρακτική άσκηση,
και κυρίως την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών, νέων
τεχνολογιών και σύγχρονων μεθοδολογιών στην μελέτη, αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω της
διπλωματικής εργασία, αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία και
καινοτομία, με δυναμική που προετοιμάζει τον φοιτητή
για καριέρα στον ιδιωτικό, δημόσιο χώρο εργασίας.
Το Κοινό Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με τη μεταπτυχιακή κατάρτιση
και επιστημονική εξειδίκευση στις εφαρμογές οργανολογιών, μεθοδολογιών και ψηφιακών συστημάτων από
τις θετικές επιστήμες στην αρχαιολογία και πολιτιστική
κληρονομιά. Το Κοινό Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (ΕΑΕ) στοχεύει σε θεωρητικό και κυρίως πρακτικό επίπεδο στην απόκτηση περισσότερων
επαγγελματικών εφοδίων και την ευρύτερη κατάρτιση
ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στο εν λόγω γνωστικό
αντικείμενο. Πρόσληψη εξειδικευμένων γνώσεων, πέραν
των εισαγωγικών στο προπτυχιακό επίπεδο, σε βάθος,
πλάτος, συγκριτική και προβληματισμό. Βιωματικές δράσεις χειρισμού φορητής οργανολογίας και λογισμικών
στην εκμάθηση τεχνολογικών «εργαλείων» κατά εύληπτο και κατανοητό τρόπο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (Master thesis).
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Το Κοινό Π.Μ.Σ στοχεύει σε θεωρητικό επίπεδο, η
παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους
τομείς της εφαρμοσμένης σύγχρονης τεχνολογίας στην
αρχαιολογία διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης νέων
πτυχιούχων και ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης,
καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο
χώρο της αρχαιομετρίας, της αρχαιολογίας ΝΑ Μεσογείου και Μ. Ανατολής, ψηφιακής αρχαιολογίας, βασικών
αρχών συντήρησης και διαχείρισης αρχαιοτήτων ως εκπαίδευση και επιμόρφωση. Σε επίπεδο επαγγελματικής
πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση
πρότυπων αρχαιολογικών προγραμμάτων και ψηφιακής
κληρονομιάς στην εκπαίδευση, κυρίως στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Αιγαίου, αλλά και
στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Με εφαρμογές στην κοινωνία της πληροφορίας, σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και συστήματα διά βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.),
μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και
πρακτικών από το χώρο των νέων τεχνολογιών και την
διαχείριση και συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, με
σκοπό την αξιοποίησης τους στην διερεύνηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη, τοπική, περιφερειακή και εθνική αειφόρο ανάπτυξη και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Απώτερος
στόχος η αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος των
αρχαίων πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
με την χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων στις ανασκαφές,
τη θεωρητική ερμηνεία και τη διεπιστημονική μελέτη
των ευρημάτων μέσω των φυσικών επιστημών και της
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ».
Στον μεταπτυχιακό τίτλο αναφέρονται τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα/Τμήματα. Ο μεταπτυχιακός τίτλος
υπογράφεται από τους/τις Πρυτάνεις/Πρυτάνισσες και
τους/τις Προέδρους των συμμετεχόντων στη συνεργασία Ιδρυμάτων/Τμημάτων.
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
εξάμηνα.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Για την απόκτηση του Κοινού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα
(90) πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε τρία (3) εξάμηνα
σπουδών. Η γλώσσα διδασκαλίας του Κοινού Π.Μ.Σ. εί-
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ναι η ελληνική και η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Κοινό Π.Μ.Σ. καταβάλουν
τέλη φοίτησης ύψους 3.500 €.
Άρθρο 8
Λοιπές ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 18 Ιουνίου 2020
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 22154
(6)
Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον
Anthony Vidler.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. 1090/20-7-2020, Θέμα 19ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2, περ. λγ του
ν. 4485/2017 (Β΄ 114).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 2, περ. ιθ του
ν. 4485/2017 (Β΄ 114).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41, του π.δ. 160/2008
(Α΄ 220), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 περ. ζ του ν. 4485/
2017 (Β΄ 114).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22 και του άρθρου 81
παρ. 58 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής (συν.
60/7-7-2020).
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Απονέμουμε τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον Anthony
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Vidler, Καθηγητή Ιστορίας και Κριτικής της Μοντέρνας
και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής στην Cooper Union Irwin
S. Chanin School of Architecture της Νέας Υόρκης, για τη
μακρόχρονη γόνιμη και ευδόκιμη προσφορά του στην
Επιστήμη που θεραπεύει παγκοσμίως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 21 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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