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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20184243 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών 

Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχα-

νίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 

«Sustainability and Quality in Marine Industry, 

M.Sc. -Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια 

Βιομηχανία».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/13-06-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 
32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 85 
παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334 /τ.Β'/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/

Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017(Α' 114)», 
γ)  203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114), και
δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α'114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

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

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021.

8. Τις αρ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ- 
0Χ6), αρ. πρωτ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-
Μ93), αρ. πρωτ. 20181709/ 19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-
ΤΟΥ) και αρ. πρωτ. 20182231/16-4-2018 (ΑΔΑ: 
Ω063469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί συ-
γκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 7/06/2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 13-6-2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1325/24-4-2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

12. Το με αρ. πρωτ. 109302/Ζ1/2-07-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/17 (Α'114)» που αφορά στην έγκριση της 
ίδρυσης του ΠΜΣ.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο 
«Sustainability and Quality in Marine Industry - Βιωσι-
μότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτι-
λίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Sustainability and Quality in Marine Industry - 
Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
«Sustainability and Quality in Marine Industry - Βιωσι-
μότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία» έχει 
ως αντικείμενο τις τρέχουσες προκλήσεις στη Θαλάσσια 
Βιομηχανία με ιδιαίτερη αναφορά στην προσέγγιση της 
γαλάζιας ανάπτυξης και της βιώσιμης ναυτιλίας. Μέσα 
στα πλαίσια του προτεινόμενου ΠΜΣ περιλαμβάνονται 
καινοτόμες αναπτυξιακές προοπτικές, «καθαρές» φιλο-
περιβαλλοντικές επιλογές και διαχειριστικά μοντέλα με 
ελαχιστοποίηση πιθανού κινδύνου σε θέματα ασφάλειας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει στους φοιτητές 
του εξειδικευμένη γνώση σε νέες τάσεις που αφορούν 
την τρέχουσα πρακτική για την ανάπτυξη της θαλάσσιας 
βιομηχανίας. Ειδικότερα, να τους προσφέρει ακαδημαϊ-
κή και πρακτική γνώση και εμπειρία σε θέματα όπως τη 
διεθνή στροφή σε πρότυπα διαχείρισης που ακολου-
θούν ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ανάγκη καθαρών 
επιλογών, την αυξανόμενη τάση για επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης καθώς επίσης την ευρωπαϊκή αναγνώριση 

του σημαντικού δυναμικού θαλασσών και ωκεανών για 
καινοτομία και ανάπτυξη που θα διευκολύνουν την οι-
κονομική ανάκαμψη. Οι φοιτητές μας θα εξοικειωθούν 
τόσο με τη θεώρηση των πρωτοβουλιών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης που αφορούν στο θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών 
και στην θαλάσσια στρατηγική όσο και με την εφαρμογή 
αυτών των πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία 
της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας , όπως τα γεωγρα-
φικά πληροφοριακά συστήματα και τις ενοποιημένες 
βάσεις δεδομένων. Γνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που 
έχει η θάλασσα και ο κλάδος της ναυτιλίας για τη χώρα 
μας, το προτεινόμενο ΠΜΣ θα δώσει δύο εξειδικεύσεις 
που θα αφορούν τη γαλάζια ανάπτυξη και την ποιότητα 
στη ναυτιλία αντίστοιχα. Σεμιναριακού χαρακτήρα προ-
σφερόμενα μαθήματα από αναγνωρισμένους φορείς 
πιστοποίησης άμεσα συνυφασμένους με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ (Νηογνώμονες) θα δώσουν ιδιαί-
τερη επαγγελματική ώθηση στους αποφοίτους μας (με 
την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) Master of Science (MSc) στη «Sustainability and 
Quality in Marine Industry- Βιωσιμότητα και Ποιότητα 
στη Θαλάσσια Βιομηχανία». Το δίπλωμα συντάσσεται 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με τις εξής ειδικεύ-
σεις:

(i)   Blue Growth - Γαλάζια Ανάπτυξη
(ii) Quality in Shipping - Ποιότητα στη Ναυτιλία

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας 
ενός έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο εξάμηνα 
διδασκαλίας μαθημάτων και θερινή περίοδος εκπόνη-
σης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας καθώς και 
σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα διδασκαλίας 
ορίζεται η αγγλική.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση 
του ΔΜΣ ανέρχεται σε 75 πιστωτικές μονάδες.

Αναλυτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα.
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Ειδίκευση Πρόγραμμα Σπουδών Πιστωτικές  μονάδες
Course Α ΕΞΑΜΗΝΟ 30

1+2

1

Integrated Coastal Zone Management- Marine 
Spatial Planning (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πα-

ράκτιας Ζώνης – Θαλάσσιος Χωροταξικός
Σχεδιασμός)

7,5

2 Quality and safety (Ποιότητα και Ασφάλεια) 7,5

3 Environmental Pollution (Ρύπανση του
Περιβάλλοντος) 7,5

4
Remote sensing and Geographical Information 

Systems (Τηλεανίχνευση και Γεωγραφικά
Πληροφοριακά Συστήματα)

7,5

Β ΕΞΑΜΗΝΟ: Blue Growth (Γαλάζια Ανάπτυξη) 
(Ειδίκευση 1) 30

1+2 5 Environmental Management (Περιβαλλοντική 
διαχείριση) 7,5

1+2 6 Sectors of blue growth I (Τομείς Γαλάζιας Ανάπτυ-
ξης Ι) 7,5

1 7 Marine Governance (Θαλάσσια Διακυβέρνηση) 7,5

1 8 Sectors of blue growth II (Τομείς Γαλάζιας
Ανάπτυξης IΙ) 7,5

Β ΕΞΑΜΗΝΟ : Quality in Shipping (Ποιότητα στη 
Ναυτιλία) (Ειδίκευση 2) 30

1+2 5 Environmental Management (Περιβαλλοντική 
διαχείριση) 7,5

1+2 6 Sectors of blue growth I (Τομείς Γαλάζιας
Ανάπτυξης Ι) 7,5

2 7 Shipping pollution (Ναυτιλιακή Ρύπανση) 7,5
2 8 Ship efficiency (Aπόδοση Πλοίου) 7,5

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15

1+2
ΜΔΕ 10

Σεμινάρια 5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 75

Το ΠΜΣ συνεργάζεται με νηογνώμονες και άλλους φο-
ρείς παροχής επιστημονικής κατάρτισης yia την παροχή 
πιστοποιημένων (κατά IRCA) σεμιναρίων σχετικών προς 
τις εξειδικεύσεις του προγράμματος κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου, όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001, ISM Code κ.λπ.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακα-
τανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να 
γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περι-
λαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώ-
τατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθεί διδακτικό προσωπικό σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
και συγκεκριμένα κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχι-

στον μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρε-
τήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Με την επιφύλαξη της πα-
ραγράφου 1, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις 
ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον 
τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με 
το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφαση 
της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση 
μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 (Α' 258).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδο-
μή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια 
κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος.
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 10 έτη μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2027-28 .

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 
196.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως 
εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

10000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

5000

Δαπάνες αναλωσίμων 8000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
και φοιτητών τ του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς

15000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού του Α.Ε.Ι.

36.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

5000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συ-
νεργατών από την ημεδαπή ή την αλ-
λοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

24000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

20000

Κόστος εξειδικευμένων σεμιναρίων 48000
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου)

25000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 196000

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 84.000 ευρώ 
(αναλογιζόμενο σε προβλεπόμενα έσοδα 280.000 ευρώ 
ετησίως).

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται κυρί-
ως από τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 
ποσό των 5.000 ευρώ και δυνητικά από δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, 
προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών.

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.

  Πειραιά, 3 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 20184241 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονο-

μικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής 

Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-

πιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοικονο-

μική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) 

in «Banking and Finance»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/13-06-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
άρθρου 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017(Α΄ 114)», 
γ)  203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
δ) 227378/Ζ1 /22- 12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

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

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 140859/Β7 (Φ.Ε.Κ. 2449/τ.Β΄/15.9.2014) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα-
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πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική.

8. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021.

9. Τις αρ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αρ. πρωτ. 20181150/26-2-2018 
(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αρ. πρωτ. 20181709/ 19-3-
2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αρ. πρωτ. 20182231/
16-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του 
Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 11-06-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 13-06-2018).

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 569/19-03-2012 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το με αρ. πρωτ. 109302/Ζ1/2-07-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση 
της ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητι-
κής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Χρηματοοικονομική 
και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking 
and Finance») ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Δι-
οικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατι-
στικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και 
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science 
(M.Sc.) in «Banking and Finance») σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι η ειδίκευση στον τομέα της Χρηματοοι-
κονομικής και Τραπεζικής.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
i) Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντι-

κείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
ii) Η ανάπτυξη της έρευνας στη Χρηματοοικονομική 

και Τραπεζική Διοικητική.
iii) Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

για υψηλού επιπέδου στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα.

iv) Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των 
στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα 
πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού 
περιβάλλοντος.

v) Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν 
την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και

vi) Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

2. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να πα-
ράσχει στους φοιτητές, γνώσεις, μεθόδους και βασικές 
αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκ-
μάθηση και ανάπτυξη. Βασισμένοι σ’ αυτή τη φιλοσοφία, 
οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημο-
νικές μεθόδους που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη 
έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, επιχειρησιακά παίγνια 
και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών κ.λπ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» 
(Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance») με 
τις εξής ειδικεύσεις:

1) «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» 
(«Banking and Financial Management»)

2) «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and 
Investments»)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε 
ένα (1) τουλάχιστον επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση 
του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες.

Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διδακτι-
κή απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), 
ερευνητική απασχόληση, εργαστηριακές ασκήσεις, σε-
μινάρια/διαλέξεις κ.λπ.
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Η διδασκαλία και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
γίνεται στα ελληνικά ή αγγλικά.

Επίσης, η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μικρότε-
ρο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και 
ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακό-
λουθο πίνακα.

Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοι-
κητική»

Μαθήματα Πιστωτικές 
μονάδες

Α΄ Εξάμηνο
1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μα-
κροοικονομία

6

2. Οικονομετρία 6
3. Χρηματοοικονομική Λογιστική 6
4. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι 6
5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου 6
Σύνολο 1ου Εξαμήνου 30

Μαθήματα Πιστωτικές 
Μονάδες

Β΄ Εξάμηνο
1. Παράγωγα Αξιόγραφα 6
2. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6
3. Τραπεζική Διοικητική 6
4. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ 6
5. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6
Σύνολο 2ου Εξαμήνου 30

Μαθήματα Πιστωτικές 
Μονάδες

Γ΄ Εξάμηνο
1. Μάθημα Επιλογής 1(*) 6
2. Μάθημα Επιλογής 2 (*) 6
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18
Σύνολο 3ου Εξαμήνου 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής
1. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 6
2. Ανάλυση Χρονοσειρών 6
3. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων 
και Εναλλακτικές Επενδύσεις

6

4. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις 6
5. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6
6. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 6
7. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής 6
8. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 
Οικονομετρίας

6

9. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων 
στη Χρηματοοικονομική

6

10. Ελεγκτική 6
11. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρα-
τηγική

6

12. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – 
Θεωρία Παιγνίων

6

13. Θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας 6
14. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρή-
ματος και Κεφαλαίου

6

15. Οικονομική του Χρηματοοικονομι-
κού Συστήματος

6

16. Νευροχρηματοοικονομική 6
17. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονο-
μική

6

18. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχει-
ρήσεων

6

19. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχεί-
ων

6

20. Τραπεζική Λογιστική 6
21. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέρ-
γειας

6

22. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις 
Ακινήτων

6

Ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

Μαθήματα Πιστωτικές 
μονάδες

Α΄ Εξάμηνο
1. Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 7,5
3. Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων 7,5
4. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση 
Τραπεζικών Κινδύνων

7,5

Σύνολο 1ου Εξαμήνου 30
Μαθήματα Πιστωτικές 

Μονάδες
Β΄ Εξάμηνο
1. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλα-
κίου

7,5

2. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 7,5
3. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μα-
κροοικονομία

7,5

4. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και 
Εφαρμογές

7,5

Σύνολο 2ου Εξαμήνου 30
Μαθήματα Πιστωτικές 

Μονάδες
Γ΄ Εξάμηνο
1. Μάθημα Επιλογής 1(*) 5
2. Μάθημα Επιλογής 2(*) 5
3. Μάθημα Επιλογής 3(*) 5
4. Μάθημα Επιλογής 4(*) 5
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 10
Σύνολο 3ου Εξαμήνου 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39519Τεύχος Β’ 3130/31.07.2018

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής
1. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 5
2. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 5
3. Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμ-
μάτων

5

4. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων 
και Εναλλακτικές Επενδύσεις

5

5. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις 5
6. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 5
7. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρη-
ματοοικονομικής

5

8. Ειδικά Θέματα Λογιστικής 5
9. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων 
στη Χρηματοοικονομική

5

10. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής 5
11. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 
Οικονομετρίας

5

12. Ελεγκτική 5
13. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρα-
τηγική

5

14. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική 
Οικονομετρία

5

15. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρή-
ματος και Κεφαλαίου

5

16. Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοι-
κονομικός Προγραμματισμός

5

17. Νευροχρηματοοικονομική 5
18. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονο-
μική

5

19. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχει-
ρήσεων

5

20. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχεί-
ων

5

21. Τραπεζικό Μάρκετινγκ 5
22. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέρ-
γειας

5

23. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις 
Ακινήτων

5

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-
νων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του προ-
γράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε ειδίκευση του ΠΜΣ 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ’ 
έτος. Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό ή εαρινό εξά-
μηνο.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητι-
κής ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’112) 
ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνη-
τών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης 
καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό 
κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη 
εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδομή 
(π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 10 έτη μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2027 - 2028.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, εκτι-
μάται ενδεικτικά στο ποσό 295.400,00 € και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΕΙΣΡΟΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσά σε €

1 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνω-
σή του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017

0,00€

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

36.000,00€

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμ-
ματα

0,00€

4 Πόροι από προγράμματα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διε-
θνών οργανισμών

0,00€

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 
Α.Ε.Ι.

0,00€

6 Τέλη 371.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 407.000,00€
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 -ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσά σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες 

Λογισμικού
16.600,00

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

61.200,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 12.450,00
4 Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.
8.050,00

5 Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς

6.000,00

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του Α.Ε.Ι.

75.000,00

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέ-
χουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

30.400,00

8 Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών 
συνεργατών από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 
ν. 4485/2017)

4.400,00

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

35.000,00

10 Λοιπές Δαπάνες (συνδρομές σε βά-
σεις δεδομένων, έξοδα δημοσιότη-
τας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτι-
κού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου)

46.600,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 295.700,00

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(30%) με προτεραιότητα στην κά-
λυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

111.300,00

ΣΥΝΟΛΟ 407.000,00

Το 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 111.300,00 €.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από: 
τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των 5.300 ευρώ, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χο-
ρηγίες, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. 
ή άλλων διεθνών οργανισμών.

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.  

 Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031303107180008*
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