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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in
Bioeconomy: Biotechnology and Law).

2

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος με τίτλο: «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων» (MSc in Energy Building Design).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ADMIN 1847
(1)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in
Bioeconomy: Biotechnology and Law).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διεθνές
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 λειτουργεί
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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 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) «Διασφάλιση 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 ακολουθήσουν 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 επανίδρυση 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 προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, 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 ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».
7. Την 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
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών 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 Σπουδών (συνεδρία 3/28-03-2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018
θέμα 2).
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 Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και
την αριθμ. 525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το αριθμ. 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology
and Law), ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy:
Biotechnology and Law), 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).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy:
Biotechnology and Law) έχει ως αντικείμενο την παροχή
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και
εμπειρίας στον τομέα της Βιοτεχνολογίας, με επιπλέον
κατανόηση και εμπέδωση θεμάτων βιοασφάλειας, οικονομίας, δικαίου και μάρκετινγκ. Παρέχει νομική τεχνογνωσία και δεξιότητες διαχείρισης, που μπορούν άμεσα
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να χρησιμοποιηθούν από όλους τους σπουδαστές, όπως
εκείνους με νομική εκπαίδευση, με υπόβαθρο σε διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικών κι επιπλέον αυτούς
που έχουν εκπαιδευθεί σε σχετικούς επιστημονικούς και
τεχνολογικούς κλάδους (βιολογία, γεωπονία, χημεία, και
βιοτεχνολογία) και θέλουν να εμπλακούν σε τομείς που
σχετίζονται με την Βιοοικονομία.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων βασισμένες στις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες εξελίξεις
της Βιοτεχνολογίας, άμεσα συνδεδεμένες με τον τομέα
της Βιοοικονομίας.
• Η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών ρυθμιστικών κανόνων και νομοθεσιών που διέπουν την παραγωγή και προώθηση προϊόντων βιοτεχνολογικής προέλευσης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται
άμεσα με βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα πεδία της
Βιοϊατρικής, Γενετικής Μηχανικής και Φαρμακευτικής.
• Η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών ρυθμιστικών κανόνων και νομοθεσιών που σχετίζονται με θέματα βιοασφάλειας όσον αφορά στον άνθρωπο και το
περιβάλλον.
• Η παροχή των βασικών τεχνικών και οικονομικών
γνώσεων απαραίτητων για την διαχείριση και προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών βιοτεχνολογικών εφαρμογών.
• Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο πεδίο
της Βιοοικονομίας, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την
ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας σε διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες δύο
(2) κατευθύνσεις:
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy:
Biotechnology and Law).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
στην «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in
Research in Bioeconomy: Biotechnology and Law).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy:
Biotechnology and Law) του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος, 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.) ή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (Δ.Μ.Σ.
και ΕΡ.) είναι συνάρτηση της φύσης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (μεταπτυχιακή διπλωματική ερ-
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γασία ή ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία)
και της αντίστοιχης κατεύθυνσης που επιλέγεται από το
φοιτητή. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει 2 εξάμηνα διδασκαλίας και
ένα (1) εξάμηνο για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ
μερικής φοίτησης με μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διπλασιάζεται. Για τους φοιτητές του ΠΜΣ πλήρους
φοίτησης που επιλέγουν την ερευνητική κατεύθυνση και
την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας (Μ.Δ.E. & ΕΡ.), η χρονική διάρκεια ορίζεται σε (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα
διδασκαλίας και δύο (2) εξάμηνα για την ολοκλήρωση
της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με
ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Μ.Δ.E.
και ΕΡ.) διπλασιάζεται.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο»
(MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law) απαιτούΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο
Α
Α
Α
Α
A

Β
Β
Β
Β

Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
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νται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες
(ECTS), ενώ αντίστοιχα για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας στην «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Research in
Bioeconomy: Biotechnology and Law) απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το ΠΜΣ «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc
in Bioeconomy: Biotechnology and Law) περιλαμβάνει
δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ανάλογα με την κατεύθυνση του θα επιλεχθεί από το φοιτητή, ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας ή εναλλακτικά (2) εξάμηνα για την εκπόνηση
της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με
ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των
διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη
ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική 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:

Μάθημα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Βιολογία και Περιβάλλον: Βασικές Έννοιες
Biology and Environment: Basic Concepts
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Biomedical Technology / Red Biotechnology
Αγροτο/βιομηχανική, Θαλάσσια και Περιβαλλο- Agro/industrial, Marine and Environmental
ντική Βιοτεχνολογία
Biotechnology
Βιοδίκαιο και Βιοηθική
Biolaw and Bioethics
Στρατηγικές Διαχείρισης Εταιριών και ΠροώθηManagement and Marketing Strategies
σης Προϊόντων
Σύνολο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Βιοϊατρικό Δίκαιο
Biomedicine Law
Διαχείριση Βιοασφάλειας και Βιοκινδύνων
Biosafety Management and Biorisk Assessment
Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία
Applied Biotechnology
Χρηματοοικονομικά Αγροτικών και Βιολογικών
Agri & Bio-Product Finance
Προϊόντων
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 εκ των κάτωθι)
Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών στις Βιολογικές Εφαρμογές Patent Law in Biological Applications
Αειφόρος Παραγωγή και Κατανάλωση
Sustainable Production and Consumption
Αγροτοδιατροφική Πολιτική
Agricultural and Food Policy
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Entrepreneurship and Innovation
Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Applied Quantitative Methods for Decision
Αποφάσεων
Making
Εμπόριο και Αγορές
Trade and Markets
Μαθήματα Επιλογής από άλλα Μεταπτυχιακά
Elective Courses Offered by Another
Προγράμματα του Πανεπιστημίου με Ισόποσα
Programme of the University with equal ECTS
Συνολικά ECTS
Σύνολο

ECTS
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

30
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ» “MSc IN BIOECONOMY:
BIOTECHNOLOGY AND LAW”
Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Dissertation
30
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ)
90
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ EΡEΥNA ΣΤΗΝ «ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ» “MSc IN RESEARCH
IN BIOECONOMY: BIOTECHNOLOGY AND LAW”
Γ+Δ Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Research-based Dissertation
60
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ+Δ)
120
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων
και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού 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 ΠΜΣ 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 ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα).
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ,
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την
επιφύλαξη 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 λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 56.004 € και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι734 €
σμικού
ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
4.000 €
μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων
0€
ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
1.000 €
του Π.Μ.Σ.
V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
0€
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω0€
πικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω0€
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι49.570 €
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.
4485/2017
ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο0€
στήριξης
Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
700 €
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (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. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2207/13.06.2018

Δίκαιο», καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη 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 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 λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως
προς το ποσοστό 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
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. ADMIN 1851
(2)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος με τίτλο: «Ενεργειακός Σχεδιασμός
Κτιρίων» (MSc in Energy Building Design).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α' 240) «Διεθνές 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 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.
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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 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) «Διασφάλιση 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 ακολουθήσουν 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 επανίδρυση 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 προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, 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 ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».
7. Την 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
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 10/16-03-2018 θέμα
3), 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 Σπουδών (συνεδρία 3/28-03-2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018
θέμα 3).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).
12. Το αριθμ. 3091/28.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την αριθμ. 525/
22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
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13. Το αριθμ. 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με
τίτλο «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων» (MSc in Energy
Building Design), ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων»
(MSc in Energy Building Design), 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).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στον «Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων (MSc in Energy Building Design)» έχει
ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και απευθύνεται σε φοιτητές
καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που
επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο
εν λόγω πεδίο.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο
της ενέργειας και του σχεδιασμού κτιρίων, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
• Η παροχή των βασικών τεχνολογικών, θεσμικών και
διοικητικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για
μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων εκείνων
των κλάδων που σχετίζονται με την ενέργεια.
• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων επί του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ενέργεια με εφαρμογή στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον
«Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων (MSc in Energy Building
Design)»
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου, μετά από επιλογή, Πανεπιστημιακών Τμημάτων καιΤ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και
περιλαμβάνει 2 εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης
διπλασιάζεται.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90)
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (MSc in Energy Building
Design)» περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων
και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων
μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των
φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη 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 πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕξάΜάθημα
ECTS
μηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
A Ποσοτικές Μέθοδοι Quantitative
6
Methods
A Ενεργειακός ΣχεEnergy Design for
6
διασμός Κτιρίων
Buildings
A Χρηματοδότηση
Project Finance
6
Έργων
A Θέρμανση, Ψύξη
Heating,
6
και Κλιματισμός
Ventilation and
Air Conditioning
(HVAC)
A Διαχείριση Έργων Project
6
Management
Σύνολο
30
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Β

Β

Β

Β

Β

Β
Β

Β

Β
Β

Γ
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αποδοτικές παρεμ- Efficient
βάσεις εξοικονόRefurbishment of
μησης ενέργειας σε Buildings
υφιστάμενα κτίρια
Ενσωμάτωση Συ- Building Integrated
στημάτων ΑΠΕ σε Renewable Energy
Κτίρια
Systems
Προσομοίωση και Building Energy
Ανάλυση ΕνερPerformance
γειακής Επίδοσης Simulation &
κτιρίων
Analysis
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 έκτων κάτωθι)
Αποθήκευση και
Energy
Μεταφορά ΕνέρTransmission and
γειας
Storage
Οικολογικός ΣχεGreen Design and
διασμός και χωPlanning for Hot
ροταξία σε θερμά Climates
κλίματα
Έξυπνες Πόλεις
Smart Cities
Ενεργειακό και
Energy and
Environmental Law
Περιβαλλοντικό
Δίκαιο
Προσομοίωση και Modelling and
μοντελοποίηση
Simulation of
ηλιακών συστημά- Building Integrated
των ενσωματωμέ- Solar Energy
Systems
να σε κτίρια
Μέθοδοι Πρόβλε- Forecasting
ψης
Methods
Ανάλυση Κύκλου
Life Cycle
Ζωής
Assessment
Σύνολο
Μεταπτυχιακή Ερ- Dissertation
γασία
Σύνολο
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ)

6

6

6

6

6

6
6

6

6

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 ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα).
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ,
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με την
επιφύλαξη 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 λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 38.500 € και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

6

Κατηγορία Δαπάνης
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

30
30

II. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

30
90

III. Δαπάνες αναλωσίμων

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του
προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό εξάμηνο, είτε στο εαρινό
εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού 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 ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς
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Ποσό
500 €

500 €

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

3.000 €

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

1.000 €

VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0

VII. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0

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

33.000
€

IX. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

0

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

500 €
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) ευρώ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης με έτος εγγραφής το
2017 μπορούν να επιλέξουν ως ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής "Διαχείριση Έργων" (Project Management),
ενώ το μάθημα «Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο"
(Energy and Environmental Law) θα το παρακολουθήσουν ως βασικό στο εαρινό εξάμηνο σε αντικατάσταση
του χειμερινού μαθήματος "Δίκαιο Ενέργειας" (Energy
Law). Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων»
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καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη 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 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 λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως
προς το ποσοστό 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
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

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