
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιμήκυνση της ελάχιστης χρονικής περιόδου 
υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη σε πο-
λυσύχναστες παραλίες της περιφέρειας δικαιοδο-
σίας της Λιμενικής Αρχής Ρόδου.

2 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του άρθρου 
4 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν.  4336/2015 (Α’  94) σχετικά με τις μετακινήσεις 
προσωπικού.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός»/«Public Management and 
Digital Transformation».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2133.3/74235/2022 (1)
   Επιμήκυνση της ελάχιστης χρονικής περιόδου 

υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη σε πο-

λυσύχναστες παραλίες της περιφέρειας δικαιο-

δοσίας της Λιμενικής Αρχής Ρόδου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ.  γ) της παρ.  11 του άρθρου 15 του 

ν.  2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 211),

β) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102),

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

δ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής» (Α’ 26),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)], όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

ζ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 
«Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγησης 
άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυα-
γοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α’ 166).

2. Την υπ’ αρ. 2131.16/3057/2022/30-9-2022 αναφο-
ρά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, με συνημμένο 
πρακτικό.

3. Την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα σε πολυσύχναστες παραλίες της περιφέρειας 
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Ρόδου, λόγω της πα-
ρατεταμένης τουριστικής περιόδου στην περιοχή και 
της εξακολούθησης προσέλευσης αυξημένου αριθμού 
ατόμων για λήψη θαλασσίου λουτρού σε αυτές.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
2811.8/72824/2022/13-10-2022 εισηγητικό σημείωμα 
του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιμηκύνεται η ελάχιστη χρονική περίοδος υποχρεω-

τικής πρόσληψης ναυαγοσώστη για το έτος 2022 στους 
ακόλουθους, χαρακτηρισμένους ως πολυσύχναστους, 
παράλιους χώρους της περιφέρειας δικαιοδοσίας της 
Λιμενικής Αρχής Ρόδου:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α/Α ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 2022

1 ΕΛΛΗ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
2 ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
3 ΑΚΤΗ ΔΙΑΓΟΡΑ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
4 ΡΕΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
5 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΙΞΙΑΣ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
6 ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΑΘΑΡΟ AQUARIOUS Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
7 ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΑΡΑ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
8 ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΟΣ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
9 ΦΑΛΗΡΑΚΙ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022

10 ANTONI KOYIN Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
11 ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
12 ΛΗ ΠΕΥΚΟΙ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
13 ΤΣΑΜΠΙΚΑ Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022
14 ΚΙΟΤΑΡΙ ΒΙΓΛΑ LIGHT HOUSE Κ.Λ. Ρόδου 01-10-2022 έως 20-10-2022

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Aριθμ. 22937  (2)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του άρ-
θρου 4 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σχετικά με τις μετακι-
νήσεις προσωπικού.

  ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-

ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 4 της 
υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2.

2. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141), ιδίως του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, των περ. α) και δ) 
της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 5 του άρθρου 448.

3. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131) 
και ιδίως του άρθρου 5 και της παρ. 2(θ) του άρθρου 8.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45) και ιδίως των άρθρων 8 και 9.

5. Την υπό στοιχεία 20020/1-9-2022 πράξη συγκρό-
τησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

6. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-8-2020 (ΥΟΔΔ 677) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, περί εκλογής ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, του Γεωργίου Κοντάκη του Μιχαήλ, Καθη-
γητή του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 
Ιδρύματος.

7. Την ανάγκη διοικητικής αποκέντρωσης για την τα-
χύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρε-
σιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης και του κρατικού 
προϋπολογισμού.

9. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 334ης/27-09-2022/Θέματα 
Διοικητικά 4ο τακτικής συνεδρίασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (λειτουργούντος 
ως Συμβουλίου Διοίκησης), αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Τη μεταβίβαση της άσκησης της αρμοδιότητας του 

άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α’ 94), ως ακολούθως:

α) αναθέτουμε στον Πρύτανη την έγκριση και την υπο-
γραφή των μετακινήσεων των Αντιπρυτάνεων, Κοσμη-
τόρων, Προέδρων Τμημάτων, των μελών ΔΕΠ, εκτός των 
προβλεπόμενων στη διάταξη της περ. θ) της παρ. 1 του 
άρθρου 33 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), των Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων 
και Υποδιευθύνσεων και του Νομικού Συμβούλου του 
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Ιδρύματος και όσων ανατίθενται από τις ισχύουσες κάθε 
φορά διατάξεις σε άλλα όργανα,

β) αναθέτουμε στον Πρύτανη την έγκριση και την υπο-
γραφή των μετακινήσεων της κατηγορίας του προσωπι-
κού, καθώς και ιδιωτών ή τρίτων, που δεν αναφέρονται 
ρητά στην παρούσα και δεν έχει ανατεθεί σε άλλα όρ-
γανα του Ιδρύματος,

γ) αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοι-
κητικού την έγκριση και την υπογραφή των μετακινήσε-
ων των μελών της κατηγορίας του Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., 
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
(μονίμων υπαλλήλων) και των υπαλλήλων με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (υπαλλήλων 
Ι.Δ.Α.Χ.) των ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών που 
εδρεύουν στο Ρέθυμνο, εκτός εκείνων που ανατίθενται 
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις σε άλλα όργανα,

δ) αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης 
Διοικητικού την έγκριση και την υπογραφή των μετακι-
νήσεων των μελών της κατηγορίας του Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου (μονίμων υπαλλήλων) και των υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.) των ακαδημαϊκών μονάδων και 
υπηρεσιών που εδρεύουν στο Ηράκλειο, εκτός εκείνων 
που ανατίθενται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
σε άλλα όργανα.

Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος των 
παραπάνω διοικητικών οργάνων, τις αρμοδιότητές τους 
ασκούν αντιστοίχως οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ  

Ι

    Αριθμ. απόφ. 50  (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός»/«Public Management and 

Digital Transformation».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 219η)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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) και ειδικότερα τα άρθρα 45, 
46 και 55.

2. Τις διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. 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 13, 30 έως και 37, 43 έως 45 και 85.

4. Τη διάταξη της παρ.  6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η 
περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
ως εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 
Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 
Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπο-
νται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, 
οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

7. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 (ΥΟΔΔ 647) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από 
της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης, σε συνδυασμό 
με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) 
και την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού του ν. 4917/2022 
(Α’ 67).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β’ 4835) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 15η/09.06.2022).

11. Την υπ’ αρ. 1/12.7.2022 απόφαση της 19ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την υπ’ αρ. 49/14.07.2022 απόφαση της 219ης Συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου. (ΑΔΑ: ΨΦΣΖ469Β7Δ-ΣΨΛ).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
ως ακολούθως:
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Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργανώνει και λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δημόσια Δι-
οίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην ειδικότητα «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός», η οποία αφορά τη διοίκηση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξει-
δικευμένων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιστημο-
νικών γνώσεων σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης 
στο θεματικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης και του 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σκοπό του αποτελεί η ικα-
νότητα των εκπαιδευόμενων να αξιοποιούν τις γνώσεις 
τους σε οργάνωση, διοίκηση και ψηφιακές τεχνολογίες 
στο Δημόσιο τομέα, ώστε να είναι σε θέση να πάρουν 
τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να μπορούν να επιδεικνύ-
ουν καινοτομική και επιχειρηματική στάση ως προς την 
αναγνώριση ευκαιριών και να αντιμετωπίζουν τις σύγ-
χρονες προκλήσεις της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνο-
λικά ενενήντα (90 ECTS).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 14 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

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