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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο UDDEN NASIR του
Mohmoodalan και της Anewara.

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον Nur Islam του Noawab Ali κ.ά.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών NAWAZ MOHAMMAD του Mohammad
Salim ή Shalim.

4

Απονομή τίτλου Επίτιμης Διδακτόρισσας στον
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

5

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικομική Διοίκηση»
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

6

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής-Sound & Music Technologies» του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

7

Έγκριση τροποποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in Cybersecurity).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο UDDEN NASIR του
Mohmoodalan και της Anewara.
Δυνάμει της 256/13/2019 Καταλογιστικής πράξης του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 21.08.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ.
2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία 100 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε τη 14111.2012 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ.
1057/9/16-α/15-11-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης), και δημοσιεύεται σύμφωνα
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

Αρ. Φύλλου 3418

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό
ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πέντε λεπτών
(332,05 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 33,89 €,
Φ.Π.Α. 66,76 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 231,40 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ 160,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 71,40 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, UDDEN NASIR του
Mohmoodalan και της Anewara, γεν. τη 01.01.1974 στο
Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσως.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
I

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον Nur Islam του Noawab Ali κ.ά.
Δυνάμει της 566/14/2019 Καταλογιστικής πράξης του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 21.08.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ.
2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία 82 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε τη 13.10.2012 στην Κυψέλη Αττικής (σχετ. η με
αριθμ. 1057/9/12-Α΄/14-10-2012 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και
εννέα λεπτών (271,09 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 29,41 €, Φ.Π.Α. 54,74 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 186,94 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 33,41 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 153,53 €).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40290

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά την
είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, το οποίο επιμερίζεται
ως εξής:
α) στον Nur Islam του Noawab Ali και της Ashia Khatun,
γεν. τη 12.02.1974 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Πολυγένη αριθμ. 3, και νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 152275383, κάτοχο του υπ' αριθμ.
88232 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Πολιτικού Πρόσφυγα,
ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) και
β) στον Hyrul Anoius ή Auoilis του Maih και της Romia
Hatuk ή Romia Hatuu, γεν. την 01.01.1989 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Καυκάσου αρ. 50, και
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 165728261, κάτοχο
του με αριθμ. BJ0073284 Διαβατηρίου Αρχών Μπαγκλαντές, ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €).
3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσής της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
I

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο NAWAZ MOHAMMAD του
Mohammad Salim ή Shalim.
Δυνάμει της 320/13/2019 Καταλογιστικής πράξης του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 23108.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία 200 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε τη 05111.2012 στους Αγίους Αναργύρους
Αττικής (σχετ.η με αριθμ. 1052/9/11-α/06-11-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Αναργύρων) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5
του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ
και δέκα λεπτών (664,10 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 67,78 €, Φ.Π.Α. 133,52 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 462,80 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 320,00 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 142,80 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, NAWAZ MOHAMMAD του
Mohammad Salim ή Shalim και της Nassem Bibi, γεν. τη
01η.01.1964 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο οδού Σκουφά 6
στις Αχαρνές Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με

Τεύχος B’ 3418/09.09.2019

ΑΦΜ 146289820 και κάτοχο του υπ' αρίθμ 90923 δελτίου
αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού, εκδοθέν την 30/8/2011
σε ισχύ έως 28-2-2013 από Α.Ε. Α/Δ/ΝΣΗ Αλλοδαπών
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων
ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (1.992,30 €),
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο
της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το
οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσής της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Μεταμόρφωση, 23 Αυγούστου 2019
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
I

Αριθμ. 8954
(4)
Απονομή τίτλου Επίτιμης Διδακτόρισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
- Τις διατάξεις της περ. λγ της παρ. 2 του άρθρ. 13 και
της περ. ιθ της παρ. 2 του άρθρ. 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/04.08.2017, τ. Α΄),
- την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, αριθμ. συνεδρίασης 15η/10.04.2019.
- την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αριθμ. συνεδρίασης 08/06.06.2019, σχετικά με
την αναγόρευση της Καθηγήτριας Ουρανίας (Ναννώ)
Μαρινάτου, σε Επίτιμη Διδακτόρισσα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,
- το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος της Επίτιμης
Διδακτόρισσας είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη
διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
να απονεμηθεί ο τίτλος της Επίτιμης Διδακτόρισσας
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Καθηγήτρια Ουρανία (Ναννώ) Μαρινάτου του Σπυρίδωνα, η οποία διέπρεψε στην επιστήμη
των Κλασικών Σπουδών και να της απονεμηθεί σχετικό
ψήφισμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 1 Ιουλίου 2019
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Αριθμ. 1481/Φ20
(5)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικομική Διοίκηση» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 6/27-06-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 12, 13 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και T.E.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
’’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β)
απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως τροποποιήθηκε.
6. Την 4052/Φ120/25.05.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 2239/τ. Β΄/15.06.2018) με τίτλο
«Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο Π.Μ.Σ. "Χρηματοοικονομική Διοίκηση"» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
7. Την 6501/Φ120/19.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 4532 τ. Β΄/17.10.2018) με θέμα
«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη συνεδρίαση με αρ.
πράξης 2/Θ2/04-06-2019 με θέμα «Επανίδρυση Π.Μ.Σ.
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση».
9. Την με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για εισαγωγή
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φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, όπως είχε ιδρυθεί με την 4052/Φ120/25.05.2018
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 2239/
τ. Β΄/15.06.2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 3 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 1478/Φ20
(6)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής-Sound & Music Technologies» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 6/27-06-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 12, 13 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και T.ET, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β)
απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως τροποποιήθηκε.
6. Την 4047/Φ120/25.05.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 2239/τ. Β΄/15-06-2018) με τίτλο «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ
Κρήτης με τίτλο “Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής-Sound
& Music Technologies”».
7. Την 6499/Φ120/19.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 4531 τ. Β΄/17.10.2018) με θέμα
«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής-Sound & Music
Technologies» του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης.
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8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στη συνεδρίαση με
αρ. πράξης 3/Θ2/05-06-2019 με θέμα «Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος».
9. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και ΜουσικήςSound & Music Technologies» του Τμήματος Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, για εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, όπως είχε ιδρυθεί με
την 4047/Φ120/25-05-2018 απόφαση της Συγκλήτου
(ΦΕΚ 2239/τ. Β΄/15-06-2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 3 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 1504
(7)
Έγκριση τροποποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in Cybersecurity).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 70/07.05.2019 και ιδίως
το άρθρο 3.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 30-45 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/4.8.2017).
3. 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).
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4. 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.
5. 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».
6. Την 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».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 10/
16-03-2018), το οποίο 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.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία
6/29-03-2018).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
13/30-03-2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 15/
21-03-2019).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
13/07-05-2019 Θέμα 6.4).
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/Ζ1/24.5.2018 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. Την admin2130/27.06.2018 απόφαση με θέμα
«Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο:
«Κυβερνοασφάλεια» (MSc in Cybersecurity)» (ΦΕΚ Β΄
3025/27.07.2018).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση των άρθρων 6, 12 και 13 της αριθμ.
ADMIN 2130/27.06.2018 απόφασης με τίτλο «Έγκριση
της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in Cybersecurity)» (ΦΕΚ 3025/27.07.2018),
ως εξής:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κυβερνοασφάλεια» (MSc in
Cybersecurity), απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια»
(MSc in Cybersecurity), περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του
ΠΜΣ θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. 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:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο Μάθημα
Α
Α
Α
Α
A

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
Δίκτυα Υπολογιστών
Computer Networks
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Information Systems Security
Προστασία Δεδομένων και Κρυπτογραφία
Data Protection and Cryptography
Νομικά και Εθιμικά Ζητήματα Ασφάλειας και Legal and Ethical Foundations of Privacy
Ιδιωτικότητας
and Security
Κυβερνοέγκλημα και Αντιμετώπιση
Cybercrime and IncidentResponse
Περιστατικών Κυβερνοεπιθέσεων

Σύνολο
Β

Β
Β
Β
Β
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6
6
6
6
6
30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αναζήτηση, Διαχείριση και
Computer Forensics
Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Πειστηρίων
Κυβερνοεγκλημάτων
Εξομοίωση Παραβιάσεων
Penetration Testing
Αντιμετώπιση Περιστατικών Εισβολών
Intrusion Detection and Event Management
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 εκ των κάτωθι)
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Internet of Things
Advanced Digital Forensics and Malware
Προχωρημένη Αναζήτηση, Διαχείριση και
Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Πειστηρίων και Analysis
Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού
Διαχείριση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό
Knowledge Management in the Web
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Software Development Methodologies
Συμβουλευτική Εργασία
Consulting Project

Β
Β
Β
Σύνολο
Γ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σύνολο
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ)

Dissertation

6

6
6
6
6

6
6
6
30
30
30
30
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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 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500€) ευρώ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης που εισήχθησαν κατά
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το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ή κατά τη διάρκεια παλαιότερων ακαδημαϊκών ετών και παρακολούθησαν το
μάθημα «Wireless Communications and Networks» ως
βασικό μάθημα, έχουν τη δυνατότητα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να παρακολουθήσουν το μάθημα
«Penetration Testing» ως μάθημα επιλογής.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια» (MSc
in Cybersecurity)» καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2019
Ο Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02034180909190008*

