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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρυθμίσεις για τα σχολικά και διδακτικά έτη 2020-2021
και 2021-2022 και τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

2

Ίδρυση του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.) με τίτλο «ΝΕΡΟ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (WATER, BIOSPHERE AND CLIMATE
CHANGE).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 319616
(1)
Ρυθμίσεις για τα σχολικά και διδακτικά έτη 20202021 και 2021-2022 και τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εκατοστού εικοστού πρώτου του
ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για
το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από
13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης
δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19
και άλλες διατάξεις.» (Α’ 110)
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

Αρ. Φύλλου 3019

(Α’ 133) και, ιδίως, της παρ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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),
και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Α’ αυτού,
δ) των π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7 και Α’ 158 διορθώσεις σφαλμάτων),
ε) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35)
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/317567/06.07.2021 εισηγητική-οικονομική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της
παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες που προκλήθηκαν από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 και την συνεπεία αυτής πολύμηνη αναστολή των δραστηριοτήτων των Ανωτέρων
Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Μουσικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής
Μουσικής) και του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του β.δ. της 11.11.1957
«Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου
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Θεσσαλονίκης» (Α’ 229) λήξη του διδακτικού έτους της
30ης Ιουνίου δύναται να παραταθεί έως και την 31η Ιουλίου 2021 και οι κατά το άρθρο 49 απολυτήριες εξετάσεις
για την απόκτηση πτυχίου διδασκαλίας ή διπλώματος δύνανται να διεξαχθούν έως και την 31η Ιουλίου 2021.
2. Η κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3136/1955
«Περί ιδρύσεως Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου» (Α’ 35)
λήξη του σχολικού έτους παρατείνεται έως και την 30η
Νοεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως των ισχυόντων για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και η έναρξη του σχολικού έτους
2021- 2022 ορίζεται την 1η Δεκεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως των ισχυόντων για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
3. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 370/1983
«Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (Α’ 130), την
παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 336/1989 «Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού
Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» (Α’ 156),
την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 372/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (Α’ 131)
και την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 598/1985 «Κατάταξη
της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) στην
ανώτερη βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση
και λειτουργία αυτής» (Α’ 212), διδασκαλία των μαθημάτων έτους 2020-2021, ανεξαρτήτως περιόδου (εξαμήνου)
δύναται να διενεργηθεί έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.
4. Οι κατά το άρθρο 7 του π.δ. 370/1983, το άρθρο 5
του π.δ. 336/1989, το άρθρο 7 του π.δ. 372/1983 και το
άρθρο 5 του π.δ. 598/1985 πάσης φύσεως εγγραφές του
έτους 2021- 2022 διενεργούνται από την 1η έως και την 8η
Νοεμβρίου 2021 και η κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 370/1983, την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 336/1989,
την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 372/1983 και την παρ. 1
του άρθρου 3 του π.δ. 598/1985 έναρξη του διδακτικού
έτους 2021-2022 ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2021.
5. Οι κατά την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού
Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως
Επαγγέλματος Ηθοποιού» (Α’ 127), την παρ. 2 του άρθρου
8 του π.δ. 370/1983, την παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ.
372/1983 και την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985
κατατακτήριες εξετάσεις του έτους 2020-2021, δύνανται
να διενεργηθούν έως και την 31η Ιουλίου 2021 και οι
κατατακτήριες εξετάσεις του έτους 2021- 2022, δύνανται
να διενεργηθούν έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.
6. Οι κατά το άρθρο 14 του ν. 1158/1981, την παρ. 4 του
άρθρου 8 του π.δ. 370/1983, την παρ. 3 του άρθρου 6 του
π.δ. 336/1989 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 93/2018, Α’ 172), την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ.
372/1983 και την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985
διπλωματικές εξετάσεις του Ιουνίου 2021, δύνανται να
διενεργηθούν έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.
7. Οι κατά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981,
την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983, την παρ. 2
του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 93/2018), την παρ. 3 του άρθρου
8 του π.δ. 372/1983 και την παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.
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598/1985 προαγωγικές εξετάσεις που θα διενεργούντο
τον Ιούνιο του 2021, δύνανται να μην διενεργηθούν.
8. Οι κατά την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 1158/1981, την παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983,
την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 93/2018), την
παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 372/1983 και την παρ. 1
του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985 εισαγωγικές εξετάσεις
του έτους 2021-2022, δύνανται να διενεργηθούν έως και
την 31η Οκτωβρίου 2021.
9. Οι κατά την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 1158/1981, την παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983,
την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 93/2018), την παρ. 5
του άρθρου 8 του π.δ. 372/1983 και την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985 επαναληπτικές (διπλωματικές)
εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021, δύνανται να διενεργηθούν έως και την 20η Δεκεμβρίου 2021.
10. H κατά την παρ. 1 της υπ’ αρ. 16984/3-4-1998 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» απόφασης
Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 386) προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις
των Ανωτέρων Σχολών Χορού και των εξαιρετικών ταλέντων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1158/1981, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.
Β. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 694
(2)
Ίδρυση του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.) με τίτλο «ΝΕΡΟ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (WATER, BIOSPHERE AND CLIMATE
CHANGE)
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» (Α’ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,
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 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρό-
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πος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),
4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «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 διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189),
10. τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄70),
11. την υπ’ αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106),
12. την υπό στοιχεία ΔΦ 30/5704/23-04-2020 πράξη
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:6Γ8Ο46ΨΖ3Π-3ΞΒ),
13. τα αποσπάσματα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της
Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ (13η συνεδρίαση, 09- 12-2020, 15η συνεδρίαση, 13-01-2021, 18η
συνεδρίαση 17-02-2021),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του ΕΚΠΑ (6η συνεδρίαση, 21- 12-2021),
15. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής
Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών του ΔΙΠΑΕ,
16. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε (2η συνεδρίαση,
12-03-2021),
17. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 26-05-2021)
18. τα αποσπάσματα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (10η συνεδρίαση, 26- 03-2021, 13η
συνεδρίαση, 09-04-2021),
19. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(31η συνεδρίαση,10-06-2021),
20. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
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μίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change), από
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 2
Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
2.1 Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική
Αλλαγή» (“Water, Biosphere And Climate Change”)
Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι άρρηκτα δεμένος με την ίδια την παρουσία
του ανθρώπου επί της γης, από την πρωτοεμφάνισή του
στον πλανήτη. Αντικείμενο του παρόντος μεταπτυχιακού
προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με
την αλληλεπίδραση ανθρώπου, έμβιων όντων, αβιοτικών παραγόντων και νερού από οικολογικής, τεχνικής,
πολιτικοοικονομικής και βιολογικής σκοπιάς, κάτω από
συνθήκες διαρκώς εντεινόμενης κλιματικής αλλαγής.
Επιπρόσθετο αντικείμενο είναι η διεξαγωγή έρευνας
σχετικής με τις προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις.
2.2 Σκοπός
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική
Αλλαγή» είναι:
Το Δ.Π.Μ.Σ. αυτό θεωρείται ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο,
δεδομένου ότι είναι το μόνο που προσεγγίζει το θέμα του
νερού ως φυσικού πόρου επί της γης με έναν ολιστικό
τρόπο προσέγγισης, ανεξαρτήτως εάν αυτό βρίσκεται σε
περίσσεια, επάρκεια ή έλλειψη. Τοιουτοτρόπως, απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές αλλά και στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με το νερό, αλλά
και την αλληλεπίδρασή του με τη βιόσφαιρα, δηλαδή με
την πανίδα, τη χλωρίδα και τους αβιοτικούς παράγοντες,
σε όλες τις χώρες της γης, είτε αυτές ανήκουν σε ξηρές
και θερμές ζώνες, είτε σε εύκρατες, είτε σε ψυχρές και
υγρές, πάντα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
Ειδικότερα απευθύνεται:
Α) Σε νέους επιστήμονες από τη χώρα μας και το εξωτερικό, οι οποίοι σκοπεύουν να επιχειρήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα, στους τομείς Ταμίευσης,
Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης, Προστασίας, Αξιοποίησης
και Ελέγχου του Νερού είτε ως φυσικού πόρου, είτε ως
αγαθού, είτε ως ενδεχόμενου κινδύνου με την πλημμυρική του δράση, αλλά και με την αλληλεπίδρασή του
με τα έμβια όντα του πλανήτη και τους βιοτικούς και
αβιοτικούς παράγοντές του.
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Β) Σε στελέχη οργανισμών, εταιριών και φορέων ιδιωτικών ή δημόσιων που έχουν ως αντικείμενο το νερό και
ασχολούνται ή υπηρετούν αυτό, είτε από κοινωνικοοικονομικής, είτε από πολιτικής, είτε από τεχνικής, είτε από
βιολογικής πλευράς, είτε τέλος από πλευράς παροχής
πολιτικής προστασίας από αυτό.
Γ) Σε φυσικά πρόσωπα με συναφές επιστημονικό υπόβαθρο, τα οποία διαθέτουν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν τεχνικές εταιρίες, εργαστήρια, τεχνικά γραφεία ή
επιχειρήσεις, των οποίων το αντικείμενο είναι ή πρόκειται να είναι το νερό, εξεταζόμενο από όλες τις πλευρές
και σκοπιές που προαναφέρθηκαν.
Όλα τα υπό τα Α), Β) και Γ) αναφερόμενα άτομα στα
οποία απευθύνεται, δύναται να προέρχονται αφενός από
τη χώρα μας, αφετέρου από το εξωτερικό, δεδομένου
του ισχυρού διεθνούς χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. αυτού, καθώς εκπονείται σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της Έδρας UNESCO Con-E-Ect, που φιλοξενείται
στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
τυγχάνει της υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής της
UNESCO.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (MSc in “Water, Biosphere And Climate Change”)
με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Νερό σε συνθήκες έλλειψης (Water scarcity)
2. Νερό σε συνθήκες περίσσειας (Water excess)
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην
αγγλική γλώσσα.
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Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) εξάμηνα
εκ των οποίων τα πρώτα δυο αντιστοιχούν στη θεωρητική διδασκαλία ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση
της μεταπτυχιακής εργασίας.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα
και Κλιματική Αλλαγή» θα καλύπτεται από:
α) τα τέλη φοίτησης,
β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
γ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
δ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
ε) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή των τελών φοίτησης κρίνεται αναγκαία καθώς οι ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης δεν δύναται
να καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.
και δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την
Πολιτεία.
Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Νερό, Βιόσφαιρα
και Κλιματική Αλλαγή» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των
χιλίων (1000) ευρώ ανά εξάμηνο.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2030-2031 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του
ΔΠΜΣ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021
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