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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 24/02-10-2019
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του
ΕΚΠΑ και το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience,
Social Pedagogy and Education).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παράγραφο 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 38),
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α'195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
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9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων
του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (13η συνεδρίαση 08.04.2019 και
16η/04.07.2019),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 23.05.2019),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 11.07.2019),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 17.07.2019),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 26η/25-7-2019),
15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
ΠΤΔΕ, της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Βιολογίας
του ΕΚΠΑ,
16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του ΕΚΠΑ
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και το
Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση»
(Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education)
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ιδρύουν,
οργανώνουν και λειτουργούν το ΔΠΜΣ: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση»
(Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education),
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των ως άνω
άρθρων του ν. 4485/2017. Το ΔΠΜΣ αποτελεί συνέχεια
ως διατμηματικό, του παλαιότερου μονοτμηματικού
ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, με ίδιο τίτλο και αντικείμενο,
το οποίο λειτουργεί στο ΠΤΔΕ κατά το διάστημα 20152019 (έχουν πραγματοποιηθεί τρεις κύκλοι σπουδών). Τη
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διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει
το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός-Στόχοι
Αντικείμενο του Διατμηματικού ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση»
(Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education)
είναι:
α) η μελέτη και η έρευνα σε σύγχρονα ζητήματα των
Επιστημών της Αγωγής και των σχετιζόμενων Νευροεπιστημών, μέσα από την αξιοποίηση των μεταξύ τους
διεπιστημονικών συνεργείων, οι οποίες παρουσιάζουν
αξιοσημείωτη ανάπτυξη, στον διεθνή χώρο, ιδιαιτέρως
τα τελευταία χρόνια.
β) η εξειδίκευση επιστημόνων σε ζητήματα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στη
βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης σε διάφορα πεδία και
σε όλο το ηλικιακό φάσμα του ανθρώπου, καθώς και
στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στη συνακόλουθη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
Σκοπός: Το ΔΠΜΣ είναι διεπιστημονικό και επιδιώκει
τη διασύνδεση των Επιστημών της Αγωγής με τις σχετιζόμενες Νευροεπιστήμες. Γενικός σκοπός του Διατμηματικού ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική
Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience,
Social Pedagogy and Education) είναι η παροχή υψηλού
επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές
του σε σύγχρονα ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, όπως σε εκπαιδευτικά και κοινωνικοπαιδαγωγικά
ζητήματα αιχμής, μέσω της διεπιστημονικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της Κοινωνικής
Νευροεπιστήμης, με στόχο οι απόφοιτοι, ως κοινωνικοί
παιδαγωγοί (σύμφωνα και με τα διεθνή δεδομένα), ως
εκπαιδευτικοί και ως ειδικευμένοι επιστήμονες στην αξιοποίηση της διεπιστημονικής συνέργειας της Κοινωνικής
Παιδαγωγικής, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα,
καθώς και παρεμβάσεις Κοινωνικής Παιδαγωγικής στα
πεδία της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε
όλο το ηλικιακό φάσμα του ανθρώπου, ώστε να μπορούν
αποτελεσματικά να ανταποκριθούν στις πολυπαραμετρικές, πολύπλοκες απαιτήσεις και στις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών
συστημάτων, οι οποίες προκύπτουν από τις συνεχείς
αλλαγές στον σημερινό κόσμο.
Στόχοι: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
στο ΔΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» οι απόφοιτοι θα είναι σε
θέση:
- να κατανοούν και να αξιοποιούν τις γνώσεις σχετικά
με την αλληλεπίδραση του κοινωνικού εγκεφάλου με τις
γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες
των μαθητών και των ενηλίκων, ώστε να μπορούν να
υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την καλλιέργεια αξιών, τη διαδικασία της μάθησης, την εκδήλωση θετικών
συμπεριφορών και την επίλυση προβλημάτων,
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- να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές αξιοποίησης της πλαστικότητας του εγκεφάλου,
ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
μαθησιακές εμπειρίες για να βελτιώνουν τη διδακτική
και την εκπαιδευτική διαδικασία, την ανάπτυξη σχέσεων και την κοινωνική μάθηση, στα πεδία της τυπικής,
μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε όλο το ηλικιακό
φάσμα του ανθρώπου,
- να αναγνωρίζουν τη βιολογική και την κοινωνική
βάση της μάθησης, να την αξιοποιούν σε θέματα ειδικών μαθησιακών αναγκών και διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
- να ενσωματώνουν στην εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων, καθώς και στις κοινωνικοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις τα ερευνητικά αποτελέσματα από την Κοινωνική
Νευροεπιστήμη, επιδιώκοντας τη βελτίωση στο επίπεδο
της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της ποιότητας ζωής
της σχολικής τάξης, της σχολικής και της ευρύτερης
κοινότητας, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του εκπαιδευτή
παιδιών και ενηλίκων, του σχολείου και γενικά του φορέα
εκπαίδευσης,
- να αξιοποιούν τις θεωρητικές, επιστημολογικές και
μεθοδολογικές διαστάσεις και εφαρμογές των πολυδύναμων διεπιστημονικών χώρων της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης καθώς και τον ρόλο και τις
πολλαπλές δυνατότητες του σύγχρονου εκπαιδευτικού
και του κοινωνικού παιδαγωγού σύμφωνα και με τα διεθνή δεδομένα,
- να αναπτύσσουν τις μεθοδολογικές δυνατότητες και
πρακτικές της εκπαιδευτικής και της κοινωνικοπαιδαγωγικής έρευνας, ενισχυόμενες από σύγχρονα δεδομένα
της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης, για την κατανόηση,
ερμηνεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικοπαιδαγωγικών ζητημάτων σε διάφορα πεδία της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης,
- να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν
κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, παρεμβάσεις, καθώς
και εκπαιδευτικά προγράμματα σε πεδία της τυπικής, μη
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση,
την προσωπική και κοινωνική ολόπλευρη ανάπτυξη των
ανθρώπων και τη βελτίωση και αλλαγή των εκπαιδευτικών και κοινωνικών συνθηκών,
- να παράγουν νέα γνώση μέσα από τη μελέτη των
αλληλεπιδράσεων, των διεπιστημονικών αλληλεξαρτήσεων και διασυνδέσεων των βιολογικών μηχανισμών,
της ηθικής και των παιδαγωγικών και κοινωνικών διεργασιών του ανθρώπου,
- να αναγνωρίζουν τη σημασία των αλληλεπιδράσεων
των γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων στην ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότητα κοινωνικοπαιδαγωγικών και εκπαιδευτικών
μεθόδων και στρατηγικών,
- να ερευνούν τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πεδία
της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, συνυπολογίζοντας τη δυναμική και τις αλληλεπιδράσεις που
δημιουργούνται από την Κοινωνική Νευροεπιστήμη και
τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.),
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- να αξιοποιούν τις διαστάσεις και τις δυνατότητες
της διεπιστημονικής συνέργειας της Εκπαίδευσης, της
Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης στην παραγωγή εκπαιδευτικής και κοινωνικής
πολιτικής,
- να διαχέουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη φοίτηση τους στο ΔΠΜΣ, επιδιώκοντας τη
διεπιστημονική τους διασύνδεση, την επιστημονική τους
εξωστρέφεια και τη δυνητική αξιοποίηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών, σε διαφορετικά (διε)επιστημονικά
πεδία.
Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social
Neuroscience, Social Pedagogy and Education) απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε ιατρούς,
βιολόγους, σε στελέχη της Εκπαίδευσης, της Υγείας,
της Κοινωνικής Μέριμνας, της Διά Βίου Μάθησης, της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε στελέχη του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, οργανισμών και οργανώσεων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, και φορέων υλοποίησης
εκπαιδευτικών και κοινωνικοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων και γενικά σε όσους
επιστήμονες -ερευνητές επιθυμούν να αποκτήσουν
επιστημονική εξειδίκευση σε ζητήματα της Κοινωνικής
Παιδαγωγικής και της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης, ώστε
να είναι ικανοί να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της
εκπαίδευσης σε διάφορα πεδία και σε όλο το ηλικιακό
φάσμα του ανθρώπου και επιπλέον να αξιοποιούν τον
ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή παιδιών και ενηλίκων
και τις πολλαπλές δυνατότητες του κοινωνικού παιδαγωγού, σύμφωνα και με τα διεθνή δεδομένα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική
Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Master of Arts in Social
Neuroscience, Social Pedagogy and Education), μετά την
πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση
το πρόγραμμα σπουδών.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του ΕΚΠΑ με
αναφορά σε αυτόν της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του
Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση εργαστήρια, σεμινάρια, ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή
επιστημονικών εργασιών (τα μαθήματα διδάσκονται
κατά τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα), καθώς και
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εκπονείται κατά το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, χωρίς
απαραιτήτως να ολοκληρώνεται μέσα σε αυτό).
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Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, αλλά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (μέγιστο 35%, παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προσφερόμενα μαθήματα
είναι δώδεκα (12), δέκα (10) υποχρεωτικά και δύο (2)
μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Σε κάθε μάθημα
αντιστοιχούν 7,5 ECTS και στο συνολικό αριθμό μαθημάτων ενενήντα (90) ECTS (12X7,5 ECTS). Στη διπλωματική
εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30) ECTS (γενικό σύνολο
120 ECTS).
Η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται σε
τριμελή επιτροπή με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και την
αγγλική γλώσσα (στο σύνολο του μαθήματος ή μέρους
αυτού).
Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι
σαράντα (40) συνολικά. Η εισαγωγή φοιτητών προβλέπεται σε ετήσια βάση (με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής μπορεί αυτή να τροποποιηθεί). Το συνολικό τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή για την υποστήριξη
του ΔΠΜΣ ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €)
και αναλογεί σε επτακόσια πενήντα ευρώ (750 €) ανά
εξάμηνο. Το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο δυνατό για
την ομαλή διεκπεραίωση του ΔΠΜΣ. Η επιβολή τέλους
φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί οι δαπάνες του ΔΠΜΣ
δεν καλύπτονται από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Η
συνεισφορά των φοιτητών στο κόστος υλοποίησης του
ΔΠΜΣ κατανέμεται ως ακολούθως:
- Έως 30% για την απαλλαγή φοιτητών από τέλη φοίτησης (άρθρο 35, ν. 4485/2017) και 30% για την εισφορά
υπέρ του ΕΛΚΕ (άρθρο 37, ν. 4485/2017).
- Στην πρόσκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου
να καλυφθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές
περιοχές του ΔΠΜΣ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το ΔΠΜΣ
από πλευράς ποιότητας να είναι ανταποδοτικό προς
τους συμμετέχοντες και ανταγωνιστικό με άλλα προγράμματα. Επίσης, σε μετακινήσεις διδασκόντων και
διδασκομένων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών
στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.ά.. Το κόστος αυτό δεν
μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.
- Στην κάλυψη αμοιβών διδασκόντων για τη διδασκαλία μαθημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον
νόμο.
- Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΔΠΜΣ και
τη συντήρηση του ιστοχώρου του.
- Στο κόστος εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού.
- Στο κόστος των αναλωσίμων (αναλώσιμα υπολογιστών, φωτοτυπίες μεταπτυχιακών φοιτητών, φωτοτυπίες διδασκόντων, τόνερ φωτοτυπικών και εκτυπωτών,
χαρτικά, CD-ROM, DVD, βιβλία, κ.ά.), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου,
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του διοικητικού έργου αλλά και από τους ίδιους τους
φοιτητές για την άσκηση του ερευνητικού τους έργου
στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να
καλυφθεί από άλλες πηγές.
- Στην αποκατάσταση των φθορών από τη χρήση του
υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, το
κόστος των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες
πηγές.
Το ΔΠΜΣ μπορεί να έχει πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης όπως: πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ερευνητικές μελέτες, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
συγγραφή εγχειριδίων, συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφώσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
διεθνών οργανισμών, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα ή νομικών ή φυσικών προσώπων και
από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος
2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, την
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, τη ΣΕ και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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