
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-
στήματος της εταιρείας «WATER TIGER CORP.» που 
εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

2 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού του Δη-
μοτικού Ωδείου Λάρισας.

3 Καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

4 Επανίδρυση Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαμεθοδικές Κοι-
νωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 2212.2-1/5644/74407/2022 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της εταιρείας «WATER TIGER CORP.» 

που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την 

παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’ του Πρώτου Μέρους του 

ν. 4389/2016 (Α’ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),

ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και 
ειδικότερα του άρθρου 5 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών” (Α’ 141)» (Α’ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α’ 160),

ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121)

ιε. του π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ιστ. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ.  2212.2/25747/ 
2020/4-5-2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της υπ’ αρ. 2212.2-3/ 
92749/2021/20-12-2021 (Β’ 6685) κοινής απόφασης των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και της υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β’ 919) 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
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2. Το με κωδικό παραβόλου 470678522952 1005 0030 
e-Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων.

3. Την από 2 Ιουνίου 2022 αίτηση της εταιρείας «WATER 
TIGER CORP.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «WATER TIGER CORP.» 
που εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της 
στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 με το σκοπό όπως εφόσον 
επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται απο-
κλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώσεων 
ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική 
ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικό-
τητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και 
τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, 
καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παρα-
πάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε ελληνικά ή ξένα ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις τράπεζες της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στογραφείο ή υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «WATER TIGER CORP.» που εδρεύει στα 

ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε τρεις μήνες 
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυν-
ση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας του εσωτερικού 
ή εξωτερικού ποσού 10.000 δολ. ΗΠΑ.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, κα-
θώς και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 

Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας),

β. να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του γραφεί-
ου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητας 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και ελ-
ληνικού προσωπικού που απασχολείται σε αυτό και το 
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο 
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωση τράπεζα ή τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ,

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολ. ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από 
την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα πα-
ραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυν-
ση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
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ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά τόπο τμήματα 
Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, δι-
εύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέ-
ρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της 
ή καταργήσεως του γραφείου ή υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύ-

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει γραφείο 
ή υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
στολή που αναφέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της 
απόφασης αυτής,

β. η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ-
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω 
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
γραφείου ή υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 

παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν το τέταρτο, 
πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του 
άρθρου 31 του ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

(2)
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού του Δη-

μοτικού Ωδείου Λάρισας   .

 Με την υπ’ αρ. 34/10-10-2022 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 280 του 
ν. 3852/2010, το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), 
το άρθρο 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), τα άρθρα 28 και 
28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47) όπως το τελευταίο προστέ-
θηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), την παρ. 1 
του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4483/2019 (Α’ 107), την 
υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικολάου Ντί-
τορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελ-
λάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094) και τις υπ’ αρ. 1304/4-10-2022, 
1302/4-10-2022, 1301/4-10-2022, 1303/4-10-2022, 
1300/4-10-2022, 1310/4-10-2022, 1305/4-10-2022, 
1296/3-10-2022, 1309/4-10-2022, 1293/3-10-2022, 
1307/4-10-2022, 1308/4-10-2022, 1299/4-10-2022 και 
1306/4-10-2022 αιτήσεις των υπαλλήλων του Δημοτι-
κού Ωδείου Λάρισας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατη-
γορίας Δ.Ε. και Τ.Ε. ειδικότητας Μουσικών, Κορυφαίων 
και Αρχιμουσικών, αποφασίζεται η αύξηση ωραρίου 
εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου, 
ως εξής:

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΥΞΗΣΗΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1 Βισοβσιούκ Ανατόλι Μουσικός Δ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

2 Γαλλιός Αδαμάντιος Μουσικός Δ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

3 Γαλλιός Κωνσταντίνος Μουσικός Δ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

4 Κακάτσιος Θωμάς Κορυφαίος Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

5 Κοτρώτσιος Στέλιος Κορυφαίος Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

6 Κυπριώτη Ελένη Μουσικός Δ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο
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 Αριθμ. Πράξης 5889 (3)
Καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. ιζ του άρθρου 15 του ν. 4957/2022.
2.  Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
3. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπό  στοιχεία  77598/Ζ2/23-6-2022 (Γ’  1621) 

απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων μετάταξης της  Ελένης Κάτανα σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. 

5. Την από 28-9-2022 απόφαση της συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας.

6. Το υπ’ αρ. 106520/14-10-2022 έγγραφο του Τμήμα-
τος Βιολογίας.

7. Την υπ’ αρ. 93524/21-9-2022 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ελένης Κάτανα του 
Παναγιώτη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Μοριακή 
Γενετική ευκαρυωτικών οργανισμών και Βιοτεχνολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

 Αριθμ. 7045/Φ20 (4)
Επανίδρυση Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαμεθοδικές Κοι-

νωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» 

του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τo άρθρο 23 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

3. Τα άρθρα 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Τα άρθρα 80 και 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορί-
ζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

5. Τα άρθρα 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-5-2019 απόφαση του 
Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

7 Μηνά Ευπραξία Κορυφαίος Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

8 Παναγοπούλου Μαρία Αρχιμουσικός Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

9 Παπαβασιλείου Αθανάσιου Κορυφαίος Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

10 Σταματιάδης Δημήτριος Κορυφαίος Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

11 Τσιακτάκη Ελπίς Κορυφαίος Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

12 Χαλκιά Κωνσταντίνα Μουσικός Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

13 Χαρακόπουλος Σάββας Μουσικός Δ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

14 Χολέβα Μαγδαληνή Κορυφαίος Τ.Ε. 101,5 ώρες μηνιαίως Πλήρες ωράριο

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας: 1357/11-10- 2022).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: 138708/21-10-2022). 

 Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   

Ι
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«Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου» (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 5710/Φ20/1-9-2022 (ΑΔΑ: 
Ω5ΨΤ46ΜΗ2Ι-86Φ) 11η τροποποίηση.

7. Την υπό στοιχεία 3231/Φ120/16-6-2017 απόφαση 
«Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρή-
της, με τίτλο “Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε 
Καταστάσεις Κρίσης”» (Β’ 2340).

8. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνι-
κής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας στην υπό στοι-
χεία  85/Θ2/17-5-2022 συνεδρίαση με θέμα «Έγκριση 
φακέλου για την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. “Διαμεθοδικές 
Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης”».

9. Τη Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
10. Την Έκθεση ύπαρξης βασικής υποδομής και ανα-

γκαίου εξοπλισμού.
11. Τον αναλυτικό πενταετή προϋπολογισμό.
12. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην 
υπό στοιχεία 5/Θ1/24-6-2022 συνεδρίαση με θέμα «Επα-
νίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Διαμεθοδικές Κοινωνικές 
Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης”».

13. Το γεγονός ότι η διαδικασία έχει εκκινήσει πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022, όπως βεβαιώνεται με 
το υπ’ αρ. 91173/21-7-2022 αποδεικτικό εγγράφου του 
Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων .

14. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 633) 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

15. Τις παρ. 6α και β του άρθρου 18 «Ζητήματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης» του ν. 4559/2018 «Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 142), σύμφωνα με τον οποίο παρατείνεται η θητεία 
του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως 31-8-2022.

16. Την παρ. 2 του άρθρου 66 «Ρυθμίσεις για τα όργανα 
διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
του ν. 4917/2022 (Α’ 67), σύμφωνα με την οποία παρατεί-
νεται η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανά-
δειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό 
διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.2.2023.

17. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Να εγκρίνει την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δι-
αμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις 
Κρίσης» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαμεθοδικές κοινωνικές 
παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης», σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή και τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης» 
αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Α: «Πα-
ρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης» 
και Κατεύθυνση Β: «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε μετα-
κινουμένους πληθυσμούς».

Η Κατεύθυνση Α: «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας 
σε καταστάσεις κρίσης». Στην Κατεύθυνση Α γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι τίτλου Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Οι κοινωνικοί λειτουργοί συμβάλλουν 
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προ-
βλημάτων καθώς και στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση 
ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων, ώστε να βελτιώσουν τις 
συνθήκες ζωής τους και να αντιμετωπίσουν λειτουργικά 
καταστάσεις κρίσης. Επίσης, συμβάλλουν στην κοινωνι-
κή ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων, αποκλεισμένων 
κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού 
κινδύνου (φτώχεια, ανεργία, κακοποίηση, ρατσισμό κ.ά.). 
Μέσω της συγκεκριμένης κατεύθυνσης οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν περαιτέρω 
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, θα ενισχύσουν 
τις γνώσεις τους ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην 
ενδυνάμωση ατόμων-οικογενειών και μεταναστευτικών 
ομάδων να αντιμετωπίσουν εποικοδομητικά καταστά-
σεις κρίσης. Οι κοινωνικοί λειτουργοί διαμεσολαβούν 
μεταξύ των αναγκών ατόμων/ομάδων και των διαθέσι-
μων για κάλυψη των αναγκών πόρων της κοινότητας και 
συμβάλλουν στη μείωση των εμποδίων που παρεμβάλ-
λονται στην κάλυψη των αναγκών τους.

Η Κατεύθυνση Β: «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε μετα-
κινουμένους πληθυσμούς». Στην Κατεύθυνση Β γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι τίτλου Σπουδών Κοινωνικής Εργασίας, 
Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών Υγείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Λόγω 
του συνεχώς διαμορφούμενου πολυπολιτισμικού περι-
βάλλοντος της Ελλάδας και της συνεχούς διαφοροποί-
ησης του μετακινούμενου πληθυσμού είναι αναγκαία η 
περαιτέρω απόκτηση διαπολιτισμικής γνώσης, δεξιοτή-
των και διαπολιτισμικής επάρκειας από τους επαγγελμα-
τίες, ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ποικίλες 
ανάγκες των ατόμων/οικογενειών/ομάδων με διαφο-
ρετική εθνοτική προέλευση.

Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Η αποστολή και ο σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι 
η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
με σκοπό τη δημιουργία στελεχών ικανών να ανταπο-
κριθούν επαρκώς στην ενδυνάμωση ατόμων-οικογενει-
ών και μεταναστευτικών ομάδων και κοινοτήτων για να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καταστάσεις κρίσης.
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Επί μέρους στόχοι:
– Η απόκτηση εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων 

και δεξιοτήτων παρέμβασης στην άσκηση της κοινωνι-
κής εργασίας σε καταστάσεις κρίσης, σε μίκρο επίπεδο 
(άτομο, οικογένεια), μέσο επίπεδο (ομάδες) και μάκρο 
επίπεδο (κοινότητες).

– Η εφαρμογή ολιστικών μοντέλων άμεσης παρέμβα-
σης, προκειμένου να βοηθηθούν άτομα, οικογένειες και 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες που βιώνουν περιστα-
σιακές ή μακροχρόνιες καταστάσεις κρίσης.

– Η μελέτη των περιβαλλοντικών κρίσεων και των 
επιπτώσεών τους, οι οποίες πυροδοτούν κρίσεις που 
αντιμετωπίζουν άτομα, ομάδες και κοινότητες.

– Η μελέτη της οικογενειακής πολιτικής στην Ελλά-
δα, των εξωγενών και ενδογενών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια με συνέπεια τη 
δημιουργία κρίσεων.

– Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
παρέμβασης στην άσκηση της διαπολιτισμικής εργασίας.

– Η μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι μετακινούμενοι πληθυσμοί που ζουν στην Ελλάδα.

– Η απόκτηση γνώσεων στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση επιστημονικής έρευνας. Όσον αφορά στους 
τομείς απασχόλησης των αποφοίτων του Π.Μ.Σ., θα μπο-
ρούν να καλύψουν την ανάγκη για παροχή εξειδικευ-
μένων υπηρεσιών σε προγράμματα διαχείρισης κρίσε-
ων που αφορούν οικογένειες, παιδιά, μετανάστες και 
πρόσφυγες, στον δημόσιο τομέα, σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και να ερ-
γαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Άρθρο 4
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις 
κρίσης».

Άρθρο 5
Κατηγορίες Πτυχιούχων 
που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών Επιστημών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής τμήματα: Κοινω-
νικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, κ.λπ. Αίτηση 
μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που 
αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν 
την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
90 πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρω-
παϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Για την 
απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολού-
θηση 8 μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργα-
σίας. Συνολικά τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών και συνολικά 60 Π.Μ. 
(ECTS). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες. Η παρακολούθηση όλων των 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

2. Κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες 
θα παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως μαθήματα κορμού. Το Β’ εξάμηνο 
οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά 
μαθήματα σε κάθε μια από τις δύο κατευθύνσεις του 
προγράμματος σπουδών.

3. Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμε-
νων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα ECTS

Α01: Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας (Ποσοτική- Ποιοτική Ανάλυση) 7,5

Α02: Θεωρητικές προσεγγίσεις της κρίσης. 0ικογενειακή πολιτική στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης 7,5

Α03: Ηθικά ζητήματα, διαφορετικότητα και πολιτισμική επάρκεια 7,5

A04: Μοντέλα διεπιστημονικής συνεργασίας και παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης 7,5

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης

Β-Α01: Μοντέλα παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης (κλινικές παρεμβάσεις) 7,5

Β-Α02: Κακοποίηση - Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας 7,5

Β-Α03: Κοινωνική Εργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ψυχικής υγείας 7,5

Β-Α04: Κριτική και Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης 7,5

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε μετακινουμένους πληθυσμούς

Β-Β01: Μεταναστευτικό - Προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Πολιτικές ένταξης - Εκπαιδευτική πολιτική 7,5

B-Β02: Ασυνόδευτοι ανήλικες πρόσφυγες και μετανάστες 7,5
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Β-Β03: Ψυχολογία των μετακινούμενων πληθυσμών 7,5

Β-Β04: Καλές πρακτικές διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων 7,5

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. 
Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης που 
οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τη διπλάσια από την προ-
βλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης. Τα εξάμηνα σπουδών νοούνται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 
του ν. 4009/2011.

Άρθρο 9
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά το μέγιστο σε τριάντα (30) φοιτητές/τριες. Η εισαγωγή φοιτητών 
γίνεται κάθε 2 χρόνια. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί έως δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχαν στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του ν. 3685/2008 (Α’ 148).

Άρθρο 10
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Τμήμα διαθέτει την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και εμπλουτισμό 
της βιβλιοθήκης.

Άρθρο 12
Διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για 8 έτη, δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως και το 2029-2030 σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 
Η εισαγωγή των φοιτητών/τριών γίνεται κάθε 2 χρόνια, με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου σπουδών.

Άρθρο 13
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζονται σε δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (2.700 €).

Άρθρο 14
Αναλυτικό ς προϋπολογισμό ς κάθε κύκλου φοίτησης

Αριθμός Φοιτητών/Κύκλος 30
Αριθμός Φοιτητών/Κύκλος χωρίς τέλη φοίτησης έως 9
Τέλη φοίτησης / Φοιτητή/τριας / εξάμηνο 900,00
Τέλη φοίτησης κάθε κύκλου 2.700,00
Έσοδα κάθε κύκλου σε ευρώ 56.700,00
Προϋπολογιζόμενα έσοδα σε ευρώ 56.700,00
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02056080211220008*

A/Α Προϋπολογιζόμενα έξοδα σε ευρώ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 0,00

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 0,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.230,00

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 4.000,00

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00

6

6.1  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

21.480,00
6.2  Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που 

συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

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

6.4 Αμοιβές επίβλεψης ΜΔΕ

7 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 10.000,00

8 Λοιπές δαπάνες (όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λπ.) 2.980,00

70% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. (1-8) 39.690,00

30% για Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΛΜΕΠΑ 17.010,00

Σύνολο δαπανών (70% + 30%) 56.700,00

Άρθρο 15
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση και στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα 

ρυθμίζονται από τη συνέλευση του Τμήματος και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 18 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   
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