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ου της Ελλάδος με τίτλο: «Κλασική Αρχαιολογία 

και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (Master of 
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  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παρ. 4α και 81 
παρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του άρθρου 32 
παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 85
παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι δι-
ατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως και 

45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις του 
ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως άνω 
νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί 
Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε 
αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις του 
ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 24).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης 
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’ 
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και 
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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7. Την υπ’ αριθμ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Aνθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 9/21-03-2018 
θέμα 1), η οποία συνοδεύεται από την εισήγηση της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τα συνο-
δευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017, στοιχεία.

9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (συνεδρία 3/28-03-2018).

10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018 
θέμα 1).

11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).

12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την υπ’ αριθμ. 
525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο 
του τμήματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
με τίτλο «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της 
Μακεδονίας» (Master of Arts in the Classical Archaeology 
and the Ancient History of Macedonia), ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία 
Ιστορία της Μακεδονίας» (Master of Arts in the Classical 
Archaeology and the Ancient History of Macedonia), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατά-
ξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Κλασική Αρ-

χαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (Master of 
Arts in the Classical Archaeology and the Ancient History 
of Macedonia) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή 
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, 
την ιστορία και γενικά τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδο-
νίας και των ελληνιστικών βασιλείων. Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Φιλοσοφικών και 
άλλων συναφών Σχολών, που επιθυμούν να διευρύνουν 
την εξειδίκευσή τους στο χώρο της αρχαίας Μακεδονίας.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι οι εξής:

- Η εμβάθυνση στις ιστορικές γνώσεις που απαιτούνται 
για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και φορείς που έχουν 
ως πεδίο ενδιαφέροντος την αρχαία Μακεδονία.

- Η απόκτηση εξειδικευμένων αρχαιολογικών και ιστο-
ρικών γνώσεων σχετικά με την περιοχή της Μακεδονίας, 
για τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν ή για τους ήδη 
εργαζόμενους σε αρχαιολογικές ανασκαφές στη Μα-
κεδονία. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή 
των φοιτητών σε ανασκαφή, καθώς και οι επισκέψεις και 
ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία.

- Η εξειδίκευση των γνώσεων πάνω σε θέματα ανα-
φορικά με το δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο στην αρχαία 
Μακεδονία και γενικά τον πολιτισμό (θεσμοί, τέχνη, 
θρησκεία, διάλεκτοι) στο χώρο της Μακεδονίας και τον 
ελληνιστικό κόσμο.

- Γενικά, η σφαιρική εμβάθυνση στη μελέτη της αρχαί-
ας Μακεδονίας και της ακτινοβολίας του πολιτισμού της, 
σε ένα ίδρυμα που βρίσκεται στην καρδιά της ίδιας της 
Μακεδονίας και δίπλα στους αρχαιολογικούς της χώρους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Κλασική 
Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» 
("Master of Arts in the Classical Archaeology and the 
Ancient History of Macedonia").

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά 
από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, Σχο-
λών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκα-
νικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων 
συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου, όπως π.χ. Συντήρησης αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
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(3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 
περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) 
εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης 
η χρονική διάρκεια του διπλασιάζεται σε έξι (6) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι απαιτούμε-
νες ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 

φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, 
όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Η δι-
δασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρο-
νη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων 
(διά ζώσης) ή με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγ-
χρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσι-
κή παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί 
να αποτελεί έως το 80% του συνόλου της διδασκαλίας ή 
υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας 
συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και 
επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  
  ECTS 

   
  (CORE COURSES) 

      The historical sources 7,5 

     
(    ) 

Archaeological sites of Macedonia (the 
cities of the Kingdom) 7,5 

 15 
  2  6  

ELECTIVE COURSES 2 OUT OF 6  

     
   

Historical Geography and Cartography of 
ancient Macedonia 7,5 

    The Prehistoric Macedonia 7,5 
    The Hellenistic Kingdoms 7,5 

     
(  ) 

Archaeological sites of Macedonia (the 
colonies) 7,5 

  ( ,  
. . .) 

Minor Arts (pottery, metalworking etc.) 7,5 

A    Roman Macedonia 7,5 
 15 

   
  (CORE COURSES) 

     Ancient History of Macedonia 7,5 
    onumental Art 7,5 

  15 
    2  5 

ELECTIVE COURSES 2 OUT OF 5 

    
  

Languages and dialects 
in Macedonia 7,5 

B    Coinage and economy 7,5 
    Cults and beliefs 7,5 
      New technologies in archaeology 7,5 
  Excavation 7,5 

  15 
   

    Dissertation  30 
   - Total ECTS 90 
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Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλή-
ρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων 
και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση 
του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστο-
ρία της Μακεδονίας» (Master of Arts in the Classical 
Archaeology and the Ancient History of Macedonia) θα 
απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
και άλλων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχολη-
θούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο 
υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτι-
κοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρ-
μογές πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, 
γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμ-
φιθέατρα). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του Π.Μ.Σ., κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονί-
κη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή-
σει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% 
του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος 
ανά παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργι-
κές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 109.210 € και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Ι.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού

11.000

ΙΙ.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές

2.500

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων 0

ΙV.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

5.000

V.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1.000

VI.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0

VIΙ.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0

VIΙΙ.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

54.800

ΙΧ.  Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

0

Χ.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας -προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

34.910

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες 
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων(2.500€) ευρώ.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία 
Ιστορία της Μακεδονίας» ("Master of Arts in the Classical 
Archaeology and the Ancient History of Macedonia") 
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται 
από: α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογι-
σμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και 
έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση 
της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη 
της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού 
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως 
προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφω-
να με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο 
του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 4310/
2014 (ΦΕΚ Α’ 258).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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    Αριθμ. ADMIN 1844 (2)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονο-

μίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο 

«Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης» 

(MA in Art Law and Arts Management).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παρ. 4α και 81 
παρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του άρθρου 32 
παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 
85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως 
και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις 
του ν. 3391/2005 (Α` 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως 
άνω νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λει-
τουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχο-
νται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις του 
ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -  
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης του 
άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’ εξαίρε-
ση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και οι 
φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 
11/21-03-2018 θέμα 5), η οποία συνοδεύεται από την 
εισήγηση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
και τα συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017, στοιχεία.

9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (συνεδρία 3/28-03-2018).

10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018 
θέμα 2).

11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/30-03-
2018 θέμα 2).

12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
και την υπ’ αριθμ. 525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο 
του τμήματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης 
και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος με τίτλο «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της 
Τέχνης» (MA in Art Law and Arts Management), ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δί-
καιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης» (MA in Art 
Law and Arts Management), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 3391/2005 
(ΦΕΚ Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).
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Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο «Δίκαιο της Τέ-
χνης και Διαχείριση της Τέχνης» (MA in Art Law and Arts 
Management) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευ-
σης μεταπτυχιακού επιπέδου στο δίκαιο της τέχνης και 
τη διαχείρισή της, με σκοπό να διερευνηθεί και να εμπε-
δωθεί η λειτουργική αλληλεξάρτηση τέχνης - δικαίου -
διαχείρισης-οικονομίας. Έμφαση θα δοθεί στους νομι-
κούς, οικονομικούς και πολιτικούς προβληματισμούς που 
αναπτύσσονται και στις αντίστοιχες λύσεις που δίδονται 
νομοθετικά και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και 
στον Παγκόσμιο Χώρο σε σχέση με τη δημιουργία έργων 
τέχνης, την εμπορική τους εκμετάλλευση, την προστασία 
των δικαιωμάτων που δημιουργούνται, τη λειτουργία των 
σχετικών αγορών, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, την προ-
στασία των παρανόμως κτηθέντων έργων τέχνης, καθώς 
και εν γένει της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι οι εξής:

- Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, 
Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις και εταιρίες που έχουν ως κύριο 
ή παρεμφερές αντικείμενό τους την εμπορική εκμετάλ-
λευση έργων τέχνης, σε μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές 
συλλογές, δικηγορικά γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες που 
ασχολούνται με την οικονομία, δημιουργία, διακίνηση, 
νομική προστασία, εξακρίβωση της αυθεντικότητας και 
διεκδίκηση πάσης φύσεως και μορφής έργων τέχνης.

- Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών και οικονομι-
κών γνώσεων σχετικά με τη διαμόρφωση και τη λειτουρ-
γία των αγορών που σχετίζονται με τα έργα τέχνης, την 
οικονομική αποτίμησή τους και την εμπορική εκμετάλ-
λευσή τους, το management έργων τέχνης.

- Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται 
με την εθνική πολιτιστική κληρονομιά, τη διατήρηση των 
μνημείων, τον δανεισμό έργων τέχνης, κατά το εσωτερι-
κό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο.

- Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με 
τη διεθνή κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας: Η απόκτηση, ανανέωση, εκχώρηση, εκμε-
τάλλευση και προστασία τους στις σύγχρονες διεθνείς 
οικονομικές αγορές της τέχνης.

- Η εμβάθυνση σε νομικές πτυχές αναφορικά με τα 
έργα τέχνης, στη σύγχρονη κοινωνία.

- Η μελέτη και κατανόηση της επίδρασης των επιστη-
μών πληροφορικής και επικοινωνιών στα έργα τέχνης 
όπως η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στις τέχνες.

- Διαχείριση και Marketing Τέχνης και Πολιτιστικών 
Οργανισμών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο Τέ-
χνης και Διαχείριση Τέχνης» (Master of Arts in Art Law 
and Arts Management).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δίκαιο της 
Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης» (MA in Art Law and 
Arts Management) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) για τους 
φοιτητές πλήρους φοίτησης, η διάρκεια φοίτησης είναι 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) 
εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την ολο-
κλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Η χρονική διάρκεια για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης δι-
πλασιάζεται.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στo «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέ-
χνης» (MA in Art Law and Arts Management), απαιτούνται 
ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS)). Το 
Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης» (MA 
in Art Law and Arts Management)) περιλαμβάνει δύο (2) 
εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπό-
νηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδα-
σκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά 
ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρο-
νη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία φοιτητών και διδασκόντων),η οποία μπορεί 
να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή 
υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας 
συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και 
επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμ-
μα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
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Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλή-
ρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρ-
μοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και 
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών δύναται να προσφέρει το Π.Μ.Σ. είτε στο χειμερινό 
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε 
κάθε υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο 
υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτι-
κοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρ-
μογές πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, 
γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμ-
φιθέατρα). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του Π.Μ.Σ., κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονί-
κη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή-
σει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του 
συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος ανά πα-
ροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
και ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντα-
κοσίων δεκατριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (58.513,28 €)
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Ι.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

500 €

ΙΙ.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

800 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων 0

ΙV.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

3.000 €

V.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

0

VI.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμ-
μετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0

VIΙ.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0

VIΙΙ.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/
2017

23.990 €

ΙΧ.  Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

18.000 €

Χ.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

12.223,28 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες 
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) ευρώ.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. στην «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέ-
χνης» (MA in Art Law and Arts Management), καθώς και από 
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται 
από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογισμό 
λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και έκθεση 
βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση της οικείας 
Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη της βασικής 
υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως προς το ποσο-
στό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 3391/2005 
(ΦΕΚ Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 
του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2018 

Ο Πρόεδρος 
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