
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κήρυξη του Διαγωνισμού «Διαδικασία, όροι και 
κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για 
τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 
29.06.2020» που προκηρύχθηκε με την υπ΄ αρ. 
408/27.02.2020 (Β΄ 1314) απόφαση ΡΑΕ, ως άγο-
νου.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λο-
γοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορω-
μαϊκό κόσμο» (Literature, thought and culture in 
the Greco-Roman world).

3 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των Τμημάτων Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινω-
νικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της, με τίτλο «Συμβουλευτική» (Counselling).

4 Αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών με τίτλο «Φιλοσοφία» (Master in Philosophy).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.    1042/2020 (1)
Κήρυξη του Διαγωνισμού «Διαδικασία, όροι και 

κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-

αφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπη-

ρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας για περίοδο δύο ετών από την 29.06.2020» 

που προκηρύχθηκε με την υπ΄ αρ. 408/27.02.2020 

(Β΄ 1314) απόφαση ΡΑΕ, ως άγονου .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(την 17η,18η και 19η Ιουνίου 2020)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179) και ιδίως τις 
διατάξεις των άρθρων 56 και 57.

2. Την υπ’ αρ. 408/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Δια-
δικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Τε-
λευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο 
δύο ετών από την 29.06.2020» (Β΄ 1314).

3. Την υπ’ αρ. 417/2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Συ-
γκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου 
Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών 
από την 29.06.2020 και Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων 
του διαγωνισμού αυτού» (ΑΔΑ: 60Υ8ΙΔΞ-ΥΣ8).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπ’ αρ. ΡΑΕ Ι-283137/09.06.2020 αίτηση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προμηθευτή Τε-
λευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο 
δύο ετών από την 29.06.2020,.».

5. Την υπ’ αρ. 1/19.06.2020 εισήγηση της Επιτροπής για 
τη διενέργεια του Διαγωνισμού προς τη ΡΑΕ.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 

57 του ν. 4001/2011 (σχετ.1), ο Προμηθευτής Τελευταίου 
Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προ-
μηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από 
Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος 
Προμηθευτή τους και όχι των Πελατών, προσωρινά και 
για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προκει-
μένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους Πελάτες να 
διαπραγματευθούν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της 
επιλογής τους.

Επειδή, η επιλογή των Προμηθευτών που θα παρέ-
χουν τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου για την 
ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, κατά τη διαδικασία των άρθρων 56 και 
57 του ν. 4001/2011 υπό όρους ίσης μεταχείρισης και 
διαφάνειας (σχετ.1).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης ΡΑΕ 
408/2020 η δήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται σε 
σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 5 η αποσφράγιση γίνεται δημόσια στα γραφεία 
της ΡΑΕ μετά από πρόσκληση των συμμετεχόντων τρεις 
ημέρες πριν τη διενέργειά της.

Επειδή, η ΡΑΕ ήδη με την υπ’ αρ. 408/2020 απόφασή 
της προέβη στην έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος και τη ρύθμιση των σχετικών 
όρων και της εφαρμοζόμενης διαδικασίας για την επι-
λογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για την περίοδο δύο (2) ετών, αρχομένης την 
29.06.2020 (σχετ. 3).

Επειδή, στη συνέχεια, η ΡΑΕ, με την υπ’ αρ. 417/2020 
απόφασή της, συγκρότησε Τριμελή Επιτροπή για τη διε-
νέργεια του Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή Προμη-
θευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για 
περίοδο δύο ετών από την 29.06.2020 (σχετ. 4).

Επειδή, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για την πα-
ροχή υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, τέθηκε προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημε-
ρών από την τελευταία χρονικά δημοσίευση, ήτοι από 
τις 07/05/2020, που ήταν η ημερομηνία ανακοίνωσης 
στον ιστότοπο της ΡΑΕ, προκειμένου να υποβληθούν 
οι φάκελοι με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 
τους υποψήφιους Προμηθευτές.

Επειδή, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης εξέπνευσε την 10η 
Ιουνίου 2020.

Επειδή, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συν-
εδρίασε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00 
στα γραφεία της ΡΑΕ και διαπίστωσε ότι κατά το ανωτέρω 
διάστημα των τριάντα πέντε (35) ημερών διάρκειας της 
πρόσκλησης και μέχρι την 10η Ιουνίου 2020 υποβλήθηκε 
στη ΡΑΕ μια προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

Προμηθευτή (σχετ. 4) αναφορικά με το συγκεκριμένο 
διαγωνισμό για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Κα-
ταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο δύο (2) 
ετών, αρχομένης την 29.06.2020, η οποία απορρίφθηκε 
ως μη παραδεκτή λόγω μη πλήρωσης των τυπικών όρων 
της οριζόμενης διαδικασίας και συγκεκριμένα επειδή δεν 
υποβλήθηκε, σε σφραγισμένο φάκελο, όπως απαιτείται 
από το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 408/2020 απόφασης ΡΑΕ.

Επειδή, συγκεκριμένα η Επιτροπή διενέργειας του δι-
αγωνισμού εισηγήθηκε:

«Α. Την απόρριψη της υπ’ αρ. ΡΑΕ Ι-283137/09.06.2020 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προ-
μηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας 
για την περίοδο δύο (2) ετών, αρχομένης την 29.06.2020, 
ως μη αποδεκτή λόγω παραβίασης των όρων της ορι-
ζόμενης διαδικασίας και συγκεκριμένα του όρου του 
άρθρου 3 της υπ’ αρ. 408/2020 απόφασης ΡΑΕ, περί υπο-
βολής της αίτησης σε σφραγισμένο φάκελο.

Β. Την κήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
Προμηθευτή για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο δύο ετών από την 
29η Ιουνίου 2020 ως άγονου.

Επειδή, η υποβολή εκτός σφραγισμένου φακέλου 
συνιστά παραβίαση ουσιώδους όρου της προκήρυξης 
που σύμφωνα με τις αρχές της τυπικότητας και της δι-
αφάνειας δεν επιτρέπεται να τίθεται εκποδών, η οποία 
συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτής, αποφασίζει:

Την κήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή Προ-
μηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας 
για την περίοδο δύο (2) ετών, που προκηρύχθηκε με την 
υπ’ αρ. 408/27.02.2020 απόφαση ΡΑΕ (Β΄ 1314) ως άγο-
νου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Αντιπρόεδρος Β΄

ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΑΤΤΑ

I 

Αριθμ. απόφ.    257/30-06-2020 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελ-

ληνορωμαϊκό κόσμο» (Literature, thought and 

culture in the Greco-Roman world).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.
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2. την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄102).

6. τις παρ. 6 και 2 του άρθρου 171 του ν. 4635/2019 
(Α΄167).

7. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

8. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν,

9. το π.δ. 85/31-5-2013 (Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

10. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (5η συνεδρίαση 
31-01-2020).

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρία/29-04-2020).

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 16η/19-05-2020).

14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., 
με τίτλο «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελλη-
νορωμαϊκό κόσμο» (Literature, thought and culture in 
the Greco-Roman world), από το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Ε.Κ.Π.Α. θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογοτεχνία, σκέψη και πο-
λιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός 
στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» έχει ως γνωστικό αντικεί-

μενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη της λογοτεχνί-
ας, της σκέψης και του πολιτισμού του Ελληνορωμαϊκού 
κόσμου.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει ποιοτική και υψη-
λού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά επιμέ-
ρους τομείς του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Το Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνο-
ρωμαϊκό κόσμο» προβάλλει και αξιοποιεί την επιστήμη 
της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Φιλολογίας 
στις θεωρητικές της διαστάσεις και στις πρακτικές της 
εφαρμογές με στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων επι-
στημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, 
τους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, 
τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια και θα 
ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου με 
την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της 
μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δη-
μοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμό 
στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» (Literature, thought and 
culture in the Greco-Roman world).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά πε-
ρίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Λογοτεχνία, σκέψη 
και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» θα καλύ-
πτεται από:

-τέλη φοίτησης: 750 ευρώ ανά φοιτητή/φοιτήτρια ανά 
εξάμηνο. Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία 
για την αγορά αναλώσιμων και εκπαιδευτικού υλικού, τη 
γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. και την 
προσέλκυση και εργοδότηση διδακτικού προσωπικού 
από το Ε.Κ.Π.Α. ή και άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύματα. Σημειωτέον ότι ήδη λειτουργούν τέσσερα 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
χωρίς τέλη.

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

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος «Λογοτεχνία, σκέψη και πο-
λιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο», καθώς και από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 259/30-06-2020 (3)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών των Τμημάτων Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινω-

νικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-

ου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, με τίτλο «Συμβουλευτική» (Counselling).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

2. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (Α΄102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 8η της 6ης-2-2020).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 7η της 22ης-1-2020).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συ-
νεδρίαση 302 της 12ης-2-2020).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρία 3η/29-4-2020).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (ΔΠΘ/ΜΕΤΑΠΤ/37162/82/27-02-2020).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 
3η/21-04-2020).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (24/26/27-02-2020).

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 429η/23-04-2020).

18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 16η/19-05-2020).

19. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων.

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
τίτλο «Συμβουλευτική» (Counselling), από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2020-2021 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολι-
κή Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Συμβου-
λευτική» (Counselling), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγω-
γής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - Ιστορικό

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
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δών (ΔΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο τη «Συμβουλευτική» 
(Counselling).

Το ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» αποτελεί εξέλιξη του ΠΜΣ 
«Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην 
Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» που λειτούργησε 
από το 2009-2010 (με διεύρυνση τόσο οργανική, όσο και 
στην εξειδίκευσή του). Το ΔΠΜΣ στοχεύει να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές λαμβάνοντας 
υπόψη τους σύγχρονους διεπιστημονικούς προβληματι-
σμούς και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για εξει-
δικευμένες γνώσεις στον τομέα της συμβουλευτικής. 
Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία 
που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμβουλευτικής 
στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας και στην 
Κοινωνική Εργασία. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι 
φοιτητές/ριες αναμένεται να είναι σε θέση:

• να γνωρίζουν τις ιστορικές και θεωρητικές βάσεις 
των συμβουλευτικών προσεγγίσεων,

• να εφαρμόζουν συμβουλευτικές πρακτικές και δεξι-
ότητες, με στόχο την προώθηση του «ευ ζην». Να υπο-
στηρίζουν δηλαδή τα άτομα που είναι αποδέκτες των 
υπηρεσιών τους (συμβουλευόμενοι), στην επεξεργασία 
των δυσκολιών τους, στην επιτυχή διαχείριση, των κατα-
στάσεων κρίσης που αντιμετωπίζουν και στην ενδυνά-
μωσή τους στο να θέτουν και να ικανοποιούν τις ανάγκες 
και τους στόχους τους,

• να εστιάζουν στη σχέση μεταξύ του συμβούλου και 
του συμβουλευόμενου εκτιμώντας την ετερότητα και 
προωθώντας την ατομική ενδυνάμωση και την κοινω-
νική αλλαγή,

• να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρ-
μόζονται στο χώρο της συμβουλευτικής,

• να αντιμετωπίζουν επαγγελματικά και δεοντολογικά 
ζητήματα στην πρακτική και άσκηση της συμβουλευτικής,

• να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να αναδεικνύουν 
τις κοινωνικές και προσωπικές συνθήκες που επηρεά-
ζουν την εκπαίδευση, την ψυχολογική ανάπτυξη και την 
κοινωνική φροντίδα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Συμβουλευτική» (Counselling), στις εξής 
ειδικεύσεις:

1. «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση» (Counselling in 
Education).

2. «Συμβουλευτική Ψυχολογία» (Counselling 
Psychology).

3. «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία» (Counselling 
in Social Work).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από το Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Στον τίτλο θα αναφέρονται και όλα τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα και Ιδρύματα.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές/ριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση πρακτικής άσκησης και μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική», 
θα καλύπτεται από:

- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών, 
τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 5.000 ευρώ,

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου, όπως οριοθετείται στην 
περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

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

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης, το οποίο είναι ανταγωνι-

στικό, κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιμότητα του ΔΠΜΣ 
«Συμβουλευτική».

Αναλυτικά οι πόροι του ΔΠΜΣ διατίθενται για την κά-
λυψη των παρακάτω αναγκών:

- διοικητική υποστήριξη (πρόσληψη προσωπικού για 
την κάλυψη αναγκών της γραμματείας, του γραφείου 
πρακτικής άσκησης της βιβλιοθήκης και τεχνικής υπο-
στήριξης),

- αμοιβές διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού,
- αμοιβές εποπτών της πρακτικής άσκησης,
- αναλώσιμα,
- συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού και υποδομών,
- εκδοτική δραστηριότητα,
-εμπλουτισμός βιβλιοθήκης,
- δημοσιοποίηση του προγράμματος με την οργάνωση 

ημερίδων, συνεδρίων κ.ά.,
- υπηρεσίες (μεταφοράς, ταχυδρομείου, διαμονής επι-

σκεπτών καθηγητών),
- μετακινήσεις διδασκόντων και φοιτητών,
- οργάνωση ειδικών σεμιναρίων με συμμετοχή ειδικών 

από τον χώρο των ΤΠΕ,
- υποτροφίες.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 

2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
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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.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 253/30-06-2020 (4)
Αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών με τίτλο «Φιλοσοφία» (Master in 

Philosophy).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4589/2019 «Συν-
έργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερέας Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄13).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για την 
κατανομή των ΠΜΣ που λειτουργούσαν στο Φ.Π.Ψ. στο 
Τμήμα Φιλοσοφίας (συνεδρία 3η/22-10-2019).

12. Την υπ’ αρ. 957/2-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΠΜΣ «Φιλοσο-
φία» (Β΄ 4112).

13. Την υπ’ αρ. 1063/17-10-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το Κανονισμός του 
ΠΜΣ «Φιλοσοφία» (Β΄ 5155).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 12/2/2020).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3η 29-04-2020).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 16η 19-05-2020).

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο 
«Π.Μ.Σ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», από το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
1. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά-

πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
αντικείμενο «Φιλοσοφία».

2. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση, στην 
προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε ειδικές θεμα-
τικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της φιλοσοφίας. Το 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προσδιορίζεται από το γνωστικό 
περιεχόμενο των ειδικεύσεών του και καλύπτεται υπό τη 
γενική θεματική «Φιλοσοφία».

3. Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες για παιδαγωγική εξειδίκευση των αποφοίτων 
των καθηγητικών σχολών και άλλων, καθώς και των εν 
ενεργεία εκπαιδευτικών και προς αυτό το σκοπό, κα-
λύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης φιλοσοφικής 
επιστήμης.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις στη Φιλοσοφία, 

αναλόγως την ειδίκευση την οποία έχουν ολοκληρώσει, 
τις οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να αξιοποιήσουν 
και να εμβαθύνουν.

• Να έχουν εξοικειωθεί με την έρευνα θεμάτων συνα-
φών προς τη Φιλοσοφία (Ηθική Φιλοσοφία, Ιστορία της 
Φιλοσοφίας, Συστηματική Φιλοσοφία). Ενώ απώτερος 
στόχος είναι η προώθηση προσεγγίσεων που γεφυρώ-
νουν τη θεωρία με την έρευνα.

• Να έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν ζητήματα που 
άπτονται της φιλοσοφικής επιστήμης στη δευτεροβάθ-
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μια εκπαίδευση είτε σε άλλα ιδρύματα, σχολές και ορ-
γανισμούς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (MSc in Philosophy) με τις 
εξής ειδικεύσεις:

1. «Ιστορία της φιλοσοφίας και των ιδεών»-“History of 
Philosophy and Ideas”.

2. «Πολιτική φιλοσοφία» - “Political Philosophy”
3. «Εφαρμοσμένη Ηθική» - “Applied Ethics”

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» θα 
καλύπτεται από:

α) δίδακτρα φοιτητών ύψους 600 ευρώ ανά εξάμηνο, 
ανά φοιτητή,

β) χορηγίες, δωρεές,
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέ-

ων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή 
φυσικών προσώπων,

στ) έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Εκτιμώντας ότι τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μό-

νον υποθετικά μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω 
πηγές χρηματοδότησης, καλύπτονται στο σύνολο τους 
από τέλη φοίτησης. Από το 2015 που εισήχθησαν τα 
τέλη φοίτησης, αποτελούν μέχρι σήμερα τη μοναδική 
και σταθερή πηγή χρηματοδότησης.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Φιλοσοφία», οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης τα 
οποία ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ 
ανά εξάμηνο.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί:

1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την 
Πολιτεία.

2. Καλύπτουν τις αμοιβές διδακτικού προσωπικού: Με-
λών ΔΕΠ του οικείου τμήματος (σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις), επισκεπτών καθηγητών από Τμήματα άλλων 
Ελληνικών ΑΕΙ ή Τμημάτων του εξωτερικού, λοιπών δι-
δασκόντων/νέων επιστημόνων.

3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού προ-
σωπικού, του οποίου η παρουσία λειτουργεί ανταποδο-
τικά προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι αμοιβές της 
συγκεκριμένης ομάδας συνεργατών αιτιολογούνται και 
επιμερίζονται ως ακολούθως:

α) Υποστήριξη ερευνητικών και Επιστημονικών Δρά-
σεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΠΜΣ 
(συλλογή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων, υπο-
στήριξη έκδοσης επιστημονικών έργων, οργάνωση και 
υποστήριξη συνεδριακών, σεμιναριακών και επιμορφω-
τικών δράσεων),

β) Εκπαιδευτική, διοικητική, γραμματειακή διαχείρι-
ση, σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, 
προώθηση δράσεων δημοσιότητας,

γ) Παροχή γενικής υποστήριξης και συνεργασίας με 
άλλα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, με το διδα-
κτικό προσωπικό, τους επισκέπτες καθηγητές και τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές,

δ) Προώθηση δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης 
ποιότητας στην εκπαίδευση και διοίκηση,

ε) Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο 
επιστημονικών/ερευνητικών δράσεων του εργαστηρίου 
εφαρμοσμένης φιλοσοφίας,

4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Δαπάνες για υποτροφίες (στο πλαίσιο των εκάστοτε 
οικονομικών δυνατοτήτων του ΠΜΣ)

6. Αγορά αναλωσίμων, απαραίτητων για τη λειτουργία 
του ΠΜΣ.

7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχια-

κούς φοιτητές
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση ΠΜΣ, μέσω συ-

γκεκριμένων δράσεων προώθησής του (ενδεικτικά: 
ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπων αφι-
σών, συμμετοχή του ΠΜΣ σε ευρύτερες εκπαιδευτικές 
δράσεις προώθησής του).

10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια 
ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων - απαραίτητων για τη 
διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμά-
των σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από διδάσκο-
ντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες στο πλαίσιο των 
σπουδών τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Επωφελούμενοι 
από τις προαναφερθείσες δράσεις είναι πρωτίστως οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες, αλλά και οι απόφοιτοι, 
οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον Β΄ Κύκλο Σπουδών.

11. Εκδόσεις πρακτικών ημερίδων/διημερίδων/συνε-
δρίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμι-
κού.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
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και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ «Φιλοσο-

φία», καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029802007200008*
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