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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 70840
Έγκριση επανίδρυσης Αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας
Περιβάλλοντος» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του
άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (A΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία,
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 195).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα
30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. 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).
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83).
6. 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).
7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του
ν. 4485/2017 για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα»
(Α΄ 114).
8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αρ. Φύλλου 4626

«Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού
Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
9. Την υπό στοιχεία 117540/Ε5 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. σε συνεργασία
με το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Β΄ 3132/2013) καθώς και την επανίδρυσή του,
βάσει του ν. 4485/2017 και της υπ’ αρ. 7483 απόφασης
«Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές
Προστασίας Περιβάλλοντος”» (Β΄ 3484/2018).
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» επανίδρυσης και συνέχισης λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας
Περιβάλλοντος ως Αυτοδύναμου Προγράμματος».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» επανίδρυσης και συνέχισης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος ως Αυτοδύναμου Προγράμματος».
12. Την υπ’ αρ. 46164/11-06-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α.
(Πράξη 5/31-5-2021, θέμα 6ο) σχετικά με την εισήγηση
λύσης της διιδρυματικής σχέσης μεταξύ ΠΑ.Δ.Α. και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του διιδρυματικού ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές
Προστασίας Περιβάλλοντος».
13. Την υπ’ αρ. 42367/02-06-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α.
(πράξη 5/31-5-2021, θέμα 7ο) σχετικά με την «Εισήγηση Επανίδρυσης και συνέχισης λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος ως Αυτοδύναμου Προγράμματος».
14. Την υπ’ αρ. 8/17-6-2021 (θέμα 18ο) ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η κατάργηση του διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
του ΠΑΔΑ, με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.).
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15. Την υπ’ αρ. 8/17-6-2021 (θέμα 19ο) ομόφωνη
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση και συνέχιση λειτουργίας ως αυτοδύναμου του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ,
με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.).
16. Την από 23-6-2021 ομόφωνη απόφαση της 84ης
Συνόδου της Συγκλήτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (πρακτικό 84ης Συγκλήτου/23-6-2021) με
την οποία «αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας με
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένες Πολιτικές
και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος», σύμφωνα με
τις υπ’ αρ. 8/17-6-2021 (θέμα 18ο και 19ο) ομόφωνες
Αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής».
17. Την υπ’ αρ. 56216/14-7-2021 (Β΄ 3400) απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με
θέμα: «Κατάργηση της υπ’ αρ. 9992/28-7-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής του Κανονισμού Σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας
Περιβάλλοντος” (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.), του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης,
Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Β’ 4723)».
18. Την υπ’ αρ. 56222/14-7-2021 (Β΄ 3400) απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με
θέμα: «Κατάργηση της υπ’ αρ. 7483/17-7-2018 απόφασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και
Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος” (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.), του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με
το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Β’ 3484)».
19. Το υπ’ αρ. 51053/01-07-2021 έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση επανίδρυσης και συνέχισης λειτουργίας ως αυτοδύναμου
του ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές
Προστασίας Περιβάλλοντος».
17. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης στην Υπουργό Παιδείας και της πρότασης επανίδρυσης και συνέχισης λειτουργίας ως αυτοδύναμου
του ΠΜΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 85 του
ν. 4485/2017.
18. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).
19. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
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20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία ως αυτοδύναμου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Εφαρμοσμένες
Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» από
το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής επανιδρύει ως αυτοδύναμο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος», τίτλο στα αγγλικά “Policies and Applied
Methods for the Protection of the Environment” και
συντομογραφία (αρκτικόλεξο) του τίτλου «Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.».
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), χορηγούμενο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (άρθρο 32), όπως ισχύει. Το Π.Μ.Σ. επανιδρύεται και συνεχίζει ως αυτοδύναμο Π.Μ.Σ. την εκπαιδευτική λειτουργία του ομότιτλου, ομοθεματικού και
ίδιων ECTS διιδρυματικού Π.Μ.Σ. (ΠΑ.Δ.Α. - Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου) που λειτουργεί από το ακαδ. έτος
2014-2015 στο πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. έως το τρέχον
ακαδ. έτος 2020-2021 στο Παν/μιο Δυτικής Αττικής και
το οποίο είχε ιδρυθεί το 2013 (βλ. υπουργική απόφαση
117540/Ε5/2013, Β΄ 2132), βάσει του ν. 3685/2008 και
του από 3ο/2013 Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
(Ε.Π.Σ.) μεταξύ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και του Ευρ/κού Παν/
μίου Κύπρου και εν συνεχεία είχε επανιδρυθεί βάσει του
ν. 4485/2017, της υπ’ αρ. 1483 (Β΄ 3484/2018) απόφασης
και του αντίστοιχου Ε.Π.Σ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας
του Περιβάλλοντος» (Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω στα ζητήματα
των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών πολιτικών που
έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό,
διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές καθώς και πάνω στα
αντίστοιχα θεσμικά και επιχειρησιακά εργαλεία και στις
σύγχρονες διαδικασίες εφαρμογής των τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος από το σχεδιασμό και τη
λήψη μιας απόφασης μέχρι την υλοποίησή της. Χαρακτηρίζεται δηλαδή από μια διατομεακή επιστημονική ευρύτητα και προσφέρει διαθεματική προσέγγιση σε όλες τις
πτυχές των περιβαλλοντικών εφαρμογών (τεχνολογικές,
πολιτικές, διαχειριστικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολεοδομικές, πολιτισμικές, γεωπολιτικές, επιχειρησιακές
και νομοθετικές).
Α. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση
και έρευνα πολιτικών μηχανικών, αλλά και μηχανικών
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ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων πάνω σε
ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες - κλειδιά, τους
μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαίτερα με την εφαρμογή
των τεχνικών, των τεχνολογιών και των πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και με κοινωνικοοικονομικά, διαχειριστικά και θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις
επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα
που θέτει το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ, Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 έως και 9 και 11 έως και 15). Η
εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά όχι μόνο σε θεωρητικό
αλλά - ιδιαίτερα - σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποτελεί
βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό
του Προγράμματος που το διαφοροποιεί ουσιαστικά από
πολλά άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα που αναπτύσσονται στα Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο τομέα των επιστημών
του περιβάλλοντος.
Β. Παράλληλα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή
ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα
μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να
καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό
τομέα [μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Μ.Π.Ε.,
ειδική επιστημονική γνώση και συμβολή σε μελέτες πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές (μελετητικά
πτυχία κατηγορίας 27), πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις, επιθεωρητές περιβάλλοντος, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.] όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στελέχη
υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως
ειδικοί επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομοτεχνικό - νομοπαρασκευαστικό έργο, ελεγκτικοί μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κ.λπ.).
Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της χώρας
και η παραγωγή στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις,
στο επιστημονικό πεδίο του Προγράμματος, ικανών να
καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες ιδιωτικών και Δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και Υπηρεσιών.
Γ. Ειδικότερα δε για τους πτυχιούχους/διπλωματούχους των Τμημάτων/Σχολών ειδικοτήτων Μηχανικού
(αλλά και ειδικότερα για τους πολιτικούς μηχανικούς), το
περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο να διευρύνει σημαντικά το επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενό
τους, να τους προσφέρει το γνωστικό υπόβαθρο για να
μπορούν να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες ανάγκες
της αγοράς εργασίας και της ακαδημαϊκής έρευνας και
να διευρύνει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους
πάνω στην περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού
και των κατασκευών και στους τρόπους προστασίας του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο επίπεδο των τεχνικών, των διαδικασιών και των πολιτικών
εφαρμογής τους.
Δ. Τέλος, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο να διευρυνθεί η εξωστρέφεια και η ακαδημαϊκή - ερευνητική εμβέλεια των
μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. και του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών ειδικότερα, δεδομένου ότι:
1ον: Το Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. δεν απευθύνεται μόνο στους
αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αλλά
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σε ένα μεγάλο, διεπιστημονικό εύρος πτυχιούχων/διπλωματούχων, στοιχείο το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη έρευνας με ευρύτερες διατομεακές προσεγγίσεις
και συνέργιες (μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες,
διδακτορικές διατριβές, προγράμματα έρευνας κ.λπ.).
2ον: Η χρησιμοποίηση διδασκόντων και ειδικών προσκεκλημένων επισκεπτών από την ευρύτερη πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα και από το χώρο των
τεχνοκρατών και των ανώτατων διοικητικών στελεχών
που εκπροσωπούν διεθνώς τη χώρα, ενισχύουν την επιδιωκόμενη εξωστρέφεια κάθε ακαδημαϊκής μονάδας και
διευρύνουν τις δυνατότητες συνεργασιών κατ’ αντιστοιχία με τις κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες της χώρας
(με κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λπ.)
ή ερευνητικών συνεργασιών σε επίπεδο προγραμμάτων
και διδακτορικών διατριβών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές
και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος». Ο τίτλος στα
αγγλικά είναι “Policies and Applied Methods for the
Protection of the Environment” ενώ η συντομογραφία
(αρκτικόλεξο) του τίτλου είναι «Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ.- Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/
διπλωματούχοι ΑΕΙ από Τμήματα/Σχολές της ημεδαπής
(Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή ομοταγών
αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι προέρχονται από πεδία σπουδής
θετικών και τεχνολογικών επιστημών ή από άλλα πεδία
σπουδής που δύνανται να κριθούν ως συναφή ενώ βασικό συνεκτιμώμενο στοιχείο της εισαγωγής τους στο
Π.Μ.Σ. είναι η συναφής επαγγελματική, ακαδημαϊκή,
ερευνητική ή άλλη δραστηριότητά τους.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες/ECTS
Η τυπική διάρκεια της κανονικής φοίτησης του Π.Μ.Σ.Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών (90 ECTS/Πιστωτικές Μονάδες). Στα δύο (2)
πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται τα υποχρεωτικά
(Υ) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα και
στο τελευταίο (3ο) εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική
εργασία ή ισοδύναμο αυτής ερευνητικό project.
Το Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. προσφέρεται και σε πρόγραμμα
μερικής φοίτησης με τα ίδια ECTS, που η διάρκειά του
ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται
τα υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)
μαθήματα και στο τελευταίο (5ο) εξάμηνο εκπονείται η
διπλωματική εργασία ή ισοδύναμο αυτής ερευνητικό
project.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. είναι η
Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση της Συ-
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ντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος ή του επιβλέποντος, μπορούν εργασίες (διπλωματικές ή άλλες) να πραγματοποιηθούν στην αγγλική με εκτεταμένη ελληνική περίληψη. Οι εξετάσεις διενεργούνται
στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους, διαδικασίες και πολιτικές εφαρμογής που αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Αναλυτικά, το τυπικό Πρόγραμμα Σπουδών των 90 ECTS έχει ως ακολούθως:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α/Α
1
2
3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
«Ατμοσφαιρική Ρύπανση»
«Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας»
«Κλιματική Αλλαγή»
«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία
4
Εδάφους»
«Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση 5
Δημόσιες Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Δράσεις»
«Βιώσιμος Σχεδιασμός Κτιρίων και
6
Μεταφορών»
«Βιώσιμη Διαχείριση Επιφανειακών, Υπόγειων
7
Υδάτων και Υδατικών Οικοσυστημάτων»
8
«Ανακύκλωση Απορριμμάτων»
«Ειδικά Θέματα Εκπαίδευσης στην Προστασία
9
Περιβάλλοντος και στην Επεξεργασία
Λυμάτων»
10
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση»
11
«Χωροταξία - Φυσικός Σχεδιασμός»
«Προστασία Δομημένου Χώρου 12
Πολεοδομικός Σχεδιασμός»
13
Διπλωματική Εργασία
12 προσφερόμενα μαθήματα + Διπλωματική
Σύνολο Εργασία (ή ισοδύναμο αυτής ερευνητικό
project)

ECTS
6
6
6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υποχρεωτικό (Υ)
Υποχρεωτικό (Υ)
Υποχρεωτικό (Υ)

ΕΞΑΜ.
1ο
1ο
1ο

6

Υποχρεωτικό (Υ)

1ο

6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)

1ο

6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)

1ο

6

Υποχρεωτικό (Υ)

2ο

6

Υποχρεωτικό (Υ)

2ο

6

Υποχρεωτικό (Υ)

2ο

6
6

Υποχρεωτικό (Υ)
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)

2ο
2ο

6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)

2ο

30

Υποχρεωτικό (Υ)

3ο

90
ECTS

8 υποχρεωτικά 4 κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά

3 εξ.

Σ = 10 μαθήματα + Διπλωματική Εργασία για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. από τον φοιτητή
Τα δώδεκα (12) προσφερόμενα μαθήματα ισοκατανέμονται (6 + 6) στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο και
η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καλύπτει κατ’
ελάχιστον τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Τυχόν αποκλίσεις από το τυπικό πρόγραμμα σπουδών ορίζονται από τα αρμόδια όργανα διοίκησης του
Π.Μ.Σ. (Συνέλευση Τμήματος, Σ.Ε., Διευθυντής) ή από
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πρόγραμμα
προσφέρεται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας και του εκάστοτε κανονιστικού πλαισίου. Επίσης, το Π.Μ.Σ. προσφέρεται
και σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Εκτός της διπλωματικής εργασίας, ο συνολικός αριθμός μαθημάτων, τα οποία οφείλει ο φοιτητής να ολοκληρώσει επιτυχώς, είναι δέκα (10), δηλαδή οκτώ (8)
υποχρεωτικά (Υ) και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
(ΕΥ), ισοκατανεμημένα (5 + 5) στο πρώτο και στο δεύτερο
εξάμηνο. Στο τυπικό πρόγραμμα της κανονικής φοίτησης
από τα δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ)

του πρώτου εξαμήνου επιλέγει ο φοιτητής το ένα (1) και
το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο εξάμηνο.
Δικαίωμα για την παράδοση της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τα δέκα (10) συνολικά μαθήματα. Η παράδοση
της διπλωματικής εργασίας από τους φοιτητές μπορεί να
γίνεται από το τέλος του τρίτου εξαμήνου.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους τριάντα έξι (36) πρώτους κατά
σειρά αξιολόγησης εισακτέους φοιτητές. Επιπλέον του
αριθμού εισακτέων, σε περίπτωση ισοβαθμίας, μπορεί
να επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι ισοβαθμήσαντες
σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 12% του ως άνω αριθμού εισακτέων. Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι
υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ,
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 34 του ν. 4485/2017.
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Ο αριθμός των εισακτέων δύναται να είναι μικρότερος με
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων δύνανται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, μεταδιδάκτορες, έκτακτο συνεργαζόμενο προσωπικό (ακαδημαϊκοί
υπότροφοι κ.λπ.), αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ ή υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) ή άλλων
Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. ή άλλων Α.Ε.Ι. καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 36 του ν. 4485/2017.
Το εξειδικευμένο περιεχόμενο, οι στόχοι και ο ιδρυτικός προσανατολισμός του Π.Μ.Σ. (εξωστρέφεια, διαθεματικότητα, έμφαση στο εφαρμοσμένο πεδίο) αλλά
και ο στόχος της διασύνδεσης του ΠΜΣ με τις ανάγκες
της κοινωνίας και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας επιβάλλουν την ικανή συμμετοχή διδασκόντων και
επισκεπτών μεγάλης εφαρμοσμένης και εξειδικευμένης
επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συνεπώς, πέραν των οριζομένων στις
κατηγορίες και τα ποσοστά διδασκόντων των παρ. 1 και 2
του αρθ. 36, στο ΠΜΣ απαιτείται η - κατά την πρόβλεψη
του ν. 4485/2017- ανάθεση διδακτικού έργου ή η πρόσκληση επισκεπτών (αρθ. 36 παρ. 5) σε εξειδικευμένα
αντικείμενα «για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
του ΠΜΣ» (παρ. 5).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών. Επίσης θα χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα
εξοπλισμό του Τμήματος (ή άλλων ακαδημαϊκών δομών
του ΠΑ.Δ.Α.), τον εξοπλισμό που διατίθεται από τα συνεργαζόμενα με το Π.Μ.Σ. θεσμοθετημένα Εργαστήρια
καθώς και τον εξοπλισμό που είχε προμηθευθεί το προγενέστερο διιδρυματικό Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π., του οποίου
αποτελεί συνέχεια το παρόν επανιδρυόμενο (ως αυτοδύναμο) Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δέκα
(10) έτη, δηλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 20302031, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους της
νομοθεσίας (άρθ. 32 και άρθ. 44 του ν. 4485/2017), με
δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του κατά τους
όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. κατανέμεται
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα εκτιμώμενων εκροών
ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΟΥ Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.
(κατ’ έτος, για ορίζοντα 5ετίας, με αφετηρία το
ακαδ. έτος 2021-2022)
ΕΞΟΔΑ (παρ. 1, 2 και 4, αρ. 37
ν. 4485/2017 και παρ. 3, 4, 5 και 6,
αρθρ. 36)
Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό (€)
1 Δαπάνες αναλωσίμων
500
Δαπάνες (προμήθεια, συντήρηση)
2
800
εξοπλισμού και λογισμικού
3 Μετακίνηση διδασκόντων ΠΜΣ
200
Μετακίνηση φοιτητών ΠΜΣ για
4
300
εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
5 προσωπικού του Τμήματος που
9.000
διοργανώνει το ΠΜΣ
Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου
6
100
προσωπικού του οικείου ΑΕΙ
Αμοιβές προσωπικού των παρ. 5 και
παρ. 6 του αρθρ. 36 του ν. 4485/2017
10.200
7
(επισκέπτες και ομότιμοι καθηγητές ή
αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ)
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
8
11.760
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες (προμήθεια
εκπαιδευτικού υλικού, έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
2.140
9
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
ημερίδων - συνεδρίων, δαπάνες
εργασιών πεδίου κ.λπ.)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ εξόδων (70%)
35.000 €
10 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%)
15.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
50.000 €
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 37 του
ν. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης που αντιστοιχούν στην
τυπική χρονική διάρκεια του προγράμματος, ανέρχονται
σε 3.000 € ανά φοιτητή.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. δύναται να καλυφθεί
και από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως:
• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
• πόρους ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και των
προηγούμενων κύκλων του όμοιου και ομότιτλου διιδρυματικού Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. (ΦΕΚ ίδρυσης Β΄ 2132/2013,
ΦΕΚ επανίδρυσης Β΄ 3484/2018 και ΦΕΚ κατάργησης
Β΄ 3400/2021) οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους, εγγράφονται αυτοδικαίως στο αυτοδύναμο όμοιο και ομότιτλο ΠΜΣ με πλήρη αντιστοίχιση
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όλων των μαθημάτων τους. Διοικητικές, οικονομικές
και διαχειριστικές εκκρεμότητες για τη φοίτηση και
τις σπουδές των φοιτητών και αποφοίτων καθώς και
για τη λειτουργία του διιδρυματικού Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.
(Β΄ 3484/2018 και Β΄ 2132/2013) το οποίο επανιδρύεται και συνεχίζεται εκπαιδευτικά με το αυτοδύναμο
Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π., μεταφέρονται και διεκπεραιώνονται από τα αρμόδια όργανα του ΠΑ.Δ.Α. και από το
αυτοδύναμο - όμοιο και ομότιτλο - Π.Μ.Σ.- Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.
Η υλικοτεχνική υποδομή που είχε προμηθευθεί το
διιδρυματικό Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. και οι όποιες άλλες
υποχρεώσεις του μεταφέρονται στο επανιδρυόμενο
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ως αυτοδύναμο Π.Μ.Σ.-Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. και εξυπηρετούνται
από αυτό.
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. καθώς και από τα αρμόδια
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02046260610210008*

