
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών 
Τροφίμων.

2 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» 
(M.Sc. in Public Economics and Policy) του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Διοικητικών της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6886  (1)
  Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Τμήματος Επιστή-

μης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επι-

στημών Τροφίμων.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 
8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-03-2018, 
τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, 
τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, 
τ.Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορι-

σμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρ-
μοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/2-08-2005, τ.Α΄) «Διασφάλιση της 
Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016, 
τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 
τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικοποί-
ησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία», του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 
τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ 
Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την πράξη 2/19-04-2018 (Θέμα 1ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Το αριθμ. πρωτ. 105323/Ζ1/26-06-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

16. Την με αριθμ. πράξη 9/17-5-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με ΑΔΑ: Ψ3ΨΜ46Μ9ΞΗ-Π53.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 
2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της 
Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) με ελληνικό τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αγγλικό τίτλο «FOOD 
INNOVATION, QUALITY AND SAFETY», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης 
και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης 
των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι 
να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της 
επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή 
τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την 
παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των 
θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του 
ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψη-
λού επιπέδου κατάρτιση και να επιτρέψει στο φοιτητή 
να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονι-
κών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας 
τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού 
σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρ-
κεια της σπουδής, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει 
σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και αισθη-
τηριακές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προορατι-
κής μοντελοποίησης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της 
ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τον αντίκτυπο της 
νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. Η εκπαιδευτική 
διαδικασία περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και ανα-
θέσεις εργασιών, εποπτευόμενη συμμετοχή σε ερευ-
νητικές δραστηριότητες και εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διατριβής. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος 
είναι:

• Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης 
τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων 
πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – 
συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων.

• Η εκτίμηση και οι λεπτομέρειες των επιδράσεων των 
συστατικών, της δομής και σύνθεσης στη συνολική ποι-
ότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.

• Η ανάπτυξη ικανότητας να ταυτοποιούν και εκτιμούν 
αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, 
την εκλογή των καταλλήλων μεθόδων και την κριτική 
αξιολόγηση της σημασίας των πειραματικών δεδομένων 
ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.

• Η ανάπτυξη ικανότητας εργασίας με πραγματικά προ-
βλήματα και υπόδειξης λύσεων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο 
της ποιότητας και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
ασφάλεια των τροφίμων.

• Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευ-
νας επί της επιστήμης των τροφίμων, με έμφαση στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως και στην παραγωγή και 
προαγωγή νέας γνώσης.

Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης:
• Στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με άλλα πα-

νεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.
• Στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσω-

πικού από άλλα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
• Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών 

σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια ή/και στη 
δημοσίευση σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων 
σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

• Στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία 
στους διακριθέντες φοιτητές.

• Στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων τόσο σε επιστη-
μονικές όσο και σε επαγγελματικές αναζητήσεις τους.

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσ-
σεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό 
περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσο-
ντας τη διεθνή τεχνογνωσία και βασίζεται στα μαθησιακά 
αποτελέσματα.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (MSc in FOOD INNOVATION, 
QUALITY AND SAFETY), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο 
των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών 
του ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

Άρθρο 4 
Χαρακτηρισμός Πτυχιούχων

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα διαθέτουν σύγχρονες, υψη-
λού επιπέδου επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και 
δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς:

Α) Να επανδρώνουν, ως υψηλόβαθμα στελέχη, θέσεις 
ευθύνης και λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις επε-
ξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, διανομής και 
εμπορίας τροφίμων, δραστηριοποιούμενοι στον προ-
γραμματισμό και την οργάνωση της παραγωγής, στην 
εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο 
προϊόντων.

Β) Να απασχολούνται ως τεχνικοί σύμβουλοι σε επι-
χειρήσεις παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στη βιομηχανία τροφίμων, αξιοποιώντας 
την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τις σύγχρονες εξελί-
ξεις στον κλάδο.

Γ) Να στελεχώνουν δημόσιους οργανισμούς και κρατι-
κούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης τροφίμων, ερευ-
νητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – 
Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενε-

νήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών 
κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με 
φυσική παρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των θεματικών ενοτήτων του ΠΜΣ 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο σπουδών

Α/Α Θεματική ενότητα
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

1 Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας και 
Συντήρησης Τροφίμων

6

2 Θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων 6

3 Δομή και Λειτουργίες Συστατικών των 
Τροφίμων

7

4 Ανάλυση Τροφίμων 6

5 Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων 5

Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο σπουδών 

Α/Α Θεματική ενότητα
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

1 Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας, 
Συντήρησης και Συσκευασίας Τροφίμων

6

2 Χημική και Μικροβιολογική Ασφάλεια 
Τροφίμων

6

3 Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων 
Τροφίμων

6

4 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων -Πιστοποίηση και Διαπίστευση

6

5 Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων 6

Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο σπουδών 

Α/Α
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Σύνολο 30

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος είναι υποχρεω-
τικά και περιλαμβάνουν θεωρητική και, κατά περίπτω-
ση, εργαστηριακή διδασκαλία. Κάθε διδακτικό εξάμη-
νο, ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την παρακολού-
θηση πέντε (5) μαθημάτων. Η Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία (ΜΔΕ) ισοδυναμεί με άλλες τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες.

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ μπορεί να είναι η 

ελληνική ή η αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ» ορίζεται σε τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊ-
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κό έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και 
μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται, κατά 60%, του-
λάχιστον από:

μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστή-
μης και Τεχνολογίας Τροφίμων, κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος,

ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69, ν. 4386/2016) και 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του 
οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, εργα-
στηριακού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με 
τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, 
άρθρο 29, ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ανατίθεται 
διδασκαλία σε:

μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 

του ν. 4310/2014,
επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημε-

δαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα κα-
θηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρθρο 16, ν. 4009/2011),

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με 
τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, άρθρο 36, ν. 4485/2017).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένες με οπτι-
κοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος Επιστή-
μης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Διατίθενται αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας εξοπλι-
σμένες με προβολικό οροφής, οθόνη προβολής, με σκο-
πό να πραγματοποιούνται παρουσιάσεις με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Επίσης μία αίθουσα διαθέτει διαδραστικό 
πίνακα και μια άλλη αίθουσα διαθέτει κατάλληλη υπο-
δομή για βιντεοσκόπηση των διαλέξεων.

2. Το Τμήμα διαθέτει 14 εργαστηριακούς χώρους για 
την εκπαίδευση των φοιτητών η χωρητικότητα των 
οποίων κυμαίνεται από 15 έως 25 θέσεις εργασίας. Οι 

εργαστηριακοί χώροι κρίνονται επαρκείς όσον αφορά 
την υποδομή τους. Επίσης από πλευράς καταλληλότητας 
πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας. Τα εργαστήρια 
είναι εξοπλισμένα με αναλυτικά όργανα και συσκευές, 
με διατάξεις παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων, 
ψυγεία, φούρνους, κλιβάνους, απαγωγούς και μικροε-
ξοπλισμό.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 
4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα καλύπτεται από:

- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται στο ποσό των 2.700,00 € για τα τρία 
εξάμηνα φοίτησης,

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-

λίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τελών φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία γιατί οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν κα-
λύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα 
ανέρχονται στο ποσό των 2.700,00 € για τα τρία εξάμη-
να φοίτησης, το 30% των οποίων παρακρατείται από 
τον ΕΛΚΕ. Το 70% των διδάκτρων καλύπτει τις αμοιβές 
προσωπικού και διδασκόντων, τα εργαστηριακά ανα-
λώσιμα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των 
φοιτητών, τις δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων, τις 
αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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    Αριθμ. 6851 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτι-

κή» (M.Sc. in Public Economics and Policy) του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

της Σχολής Διοικητικών της Σχολής Διοικητικών, 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 
8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-03-2018, 
τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, 
τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, 
τ.Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 117/
6-03-2018, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Σύσταση – Συγκρότηση – 
Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/2-08-2005, τ.Α΄) «Διασφάλιση της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016, 
τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδι-

κοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιω-
σιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».

11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια 
Οικονομική και Πολιτική».

12. Την πράξη 2/4-05-2018 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια 
Οικονομική και Πολιτική».

13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με τη «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114/4-08-2017, τ. Α΄) με ΑΔΑ: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση αριθμ. 2/9-5-2018 της επιτροπής 
ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το αριθμ. πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και 
Πολιτική».

16. Την αριθμ. 8/10-5-2018 πράξη της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ΑΔΑ: 
7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και 
Πολιτική» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με ελληνικό τίτλο «Δημό-
σια Οικονομική και Πολιτική» και αγγλικό τίτλο «Public 
Economics and Policy», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Δημόσια Οικο-
νομική και Πολιτική. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυ-
ξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η 
εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο. 
Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια 
Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού 
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του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Μετά το πέρας του 
ΠΜΣ ο πτυχιούχος θα είναι σε θέση να αξιολογεί θέματα 
που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και της οικονομι-
κής και κοινωνικής πολιτικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – Master 
of Science in Public Economics and Policy.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως από 
Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικο-
νομικών και άλλων συναφών Επιστημών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα Διδασκαλίας – 
Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των 
οποίων κατά το τρίτο εξάμηνο διενεργείται σεμινάριο 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ερευνητικού 
προγράμματος (research project), εκπονείται και εξε-
τάζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία 
μπορεί να αντικαθίσταται με άλλο πρόσφορο επιστη-
μονικό τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ισοδύναμος με 
αυτήν (ερευνητικό πρόγραμμα - research project). Στην 
περίπτωση προγράμματος μερικής φοίτησης η χρονική 
διάρκεια ορίζεται μέχρι πέντε (5) εξάμηνα σπουδών, εκ 
των οποίων κατά το τελευταίο διενεργείται σεμινάριο 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ερευνητικού 
προγράμματος (research project), εκπονείται και εξετά-
ζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία μπο-
ρεί να αντικαθίσταται με άλλο πρόσφορο επιστημονικό 
τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ισοδύναμος με αυτήν 
(ερευνητικό πρόγραμμα research project).

Στο ΠΜΣ μπορεί να παρέχεται δυνατότητα προσωρι-
νής αναστολής των σπουδών που δεν θα υπερβαίνει τα 
δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο συνολικός χρόνος φοίτησης δεν υπερβαίνει τα έξι (6) 
εξάμηνα σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική με δυνατό-
τητα διδασκαλίας στην αγγλική. Για την απόκτηση ΜΔΣ 
απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS).

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. 
Είναι δυνατόν να γραφθεί στην αγγλική γλώσσα μετά 
από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη 
γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από την Συνέλευση 
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές 
Ώρες

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1. Δημόσια Οικονομική και 
Πολιτική

39 (3 x 13) 7,5

2. Οικονομική Πολιτική και 
Ολοκλήρωση

39 (3 x 13) 7,5

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 39 (3 x 13) 7,5

4. Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού

39 (3 x 13) 7,5

 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 39 (3 x 13) 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5. Διοικητικό Δίκαιο 39 (3 x 13) 7,5

6. Αξιολόγηση Επενδύσεων 39 (3 x 13) 7,5

7. Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 1* 7,5

8. Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 2* 7,5

 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

                         *Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω)

α. Φορολογική Πολιτική 39 (3 x 13) 7,5

β. Ελεγκτική και εταιρική 
διακυβέρνηση

39 (3 x 13) 7,5

γ. Στρατηγικός Σχεδιασμός 39 (3 x 13) 7,5

δ. Δημόσιος Προϋπολογισμός - 
Απολογισμός

39 (3 x 13) 7,5

ε. Δημόσια Διακυβέρνηση 39 (3 x 13) 7,5

στ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο 39 (3 x 13) 7,5

ζ. Κοινωνική Πολιτική 39 (3 x 13) 7,5

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

9. Σεμινάριο Δ.Ε. και Στατιστικής 
Ανάλυσης

39 (3 x 13) 7,5

10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία ή Ερευνητικό Πρόγραμμα

 22,5

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

   Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες 
   Προγράμματος

90

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρό-
ταση του Διευθυντή του ΠΜΣ δύναται να επέλθει τρο-
ποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανο-
μή μεταξύ των εξαμήνων. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση 
ΜΔΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρα-
κολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονή-
σει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή άλλο ισοδύ-
ναμο πρόγραμμα.
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Προβλέπεται η διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης 
και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 
35% (παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017), η οποία αναμένεται 
να ενεργοποιηθεί μετά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 
εβδομήντα (70). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως υπε-
ράριθμοι όλοι οι ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 10% των εισακτέων. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
ν. 3685/2008 (Α’ 148) στο ΠΜΣ υπότροφοι του ΙΚΥ σε 
αντικείμενα σχετικά με αυτά του ΠΜΣ καθώς και αλλοδα-
ποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους (προϋποτίθεται η 
επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστο-
ποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Γ.Σ. του Τμήματος). 
Σε περίπτωση ικανού αριθμού αγγλόφωνων υποψηφίων 
φοιτητών δύναται να λειτουργήσει δεύτερο τμήμα στην 
αγγλική γλώσσα.

Στο ΠΜΣ θα υπάρξει δωρεάν φοίτηση σε φοιτητές 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 παρ. 2.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-

τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ή άλλων Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 3685/2008 (Α’ 148).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του ΠΜΣ, που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχε-
ται στο ποσό των 84.000 €, αφού αφαιρεθεί το 30% για 
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προ-
τεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται 
σε 120.000 € και αναλύεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 5.000
3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.300
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ 1.000
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
 και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 40.700
7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
 του ΠΜΣ 15.500
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 12.500
10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
 οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου  3.000
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 84.000
11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ 
 που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης 36.000
ΣΥΝΟΛΟ 120.000

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα και από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, 
ερευνητικά προγράμματα και από άλλους πόρους.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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*02032350708180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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