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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών
Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις
Τέχνες της Παράστασης» (Composition for Film,
Theatre and the Performing Arts).

2

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής,
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο:
«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital
Applications and Innovation).

3

Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Δυτικής Μακεδονίας».

Αρ. Φύλλου 3029

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2278
(1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο:
«Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο
και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition
for Film, Theatre and the Performing Arts).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου
Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
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3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθ. πρωτ. 197083/Ζ1/04-12-2015 (αριθ.
πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015) διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου του
Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
(ΑΔΑ: ΩΖ744653ΠΣ-103).
9. Το ΦΕΚ 2818/23-12-2015 τ. Β΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε η έγκριση της υπ΄ αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015
απόφασης του Πρύτανη, περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
10. Το ΦΕΚ 523/16-02-2018, τ. Β΄, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ.: 497/06-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄ αριθ.
πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015 απόφασης του Πρύτανη του
Ιονίου Πανεπιστημίου, περί ορισμού των Αναπληρωτών
πρύτανη, μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (ΦΕΚ
2818/τ. Β΄/23-12-2015, ), ως ακολούθως: Ορίζουμε τον
Αναπληρωτή πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, Καθηγητή
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιωσήφ Παπαδάτο
του Σταύρου, με αριθμ. ΑΔΤ: Χ 571300, να εκτελεί και
χρέη Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο .
11. Την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 4542/06-12-2017 απόφαση
που αφορά στην Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου ακαδ. έτους 2017-΄18 (ΑΔΑ: Ω0ΣΧ46Ψ8ΝΨΝ9Ε).

Τεύχος Β’ 3029/27.07.2018

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
(συνεδρίαση 9η/22.03.2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση
2η/27-03-2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 12η /28-03-2018).
15. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1342/05-07-2012 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
16. 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 Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες
της Παράστασης» (Composition for Film, Theatre and the
Performing Arts) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο,
το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition
for Film, Theatre and the Performing Arts), σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύνθεση
για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της
Παράστασης» (Composition for Film, Theatre and the
Performing Arts), έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και
την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης Μουσικής για
τον Κινηματογράφο και κατ’ επέκταση την Τηλεόραση
και για κάθε μορφή κινούμενης εικόνας αναλογικής ή
ψηφιακής. Επίσης την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης της Μουσικής για το θέατρο σε όλες τις μορφές του
όπως ενδεικτικά Αρχαίο Δράμα, και όλες τις νεώτερες
μορφές του από την Αναγέννηση μέχρι τον 21ο αιώνα,
Σωματικό Θέατρο, Παντομίμα, κλπ. Ακόμα την εξειδίκευση στην Σύνθεση της Μουσικής για τον χορό σε όλες
τις μορφές του από τον κλασικό μέχρι τον σύγχρονο και
τέλος την ειδίκευση στη Σύνθεση Μουσικής για όλα τα
σύγχρονα πολύτεχνα θεάματα στα οποία συνυπάρχουν
πολλές και διαφορετικές τέχνες όπως κίνηση, λόγος, εικόνα, εικαστικές δράσεις με την ισχυρή παρουσία της
σύγχρονης τεχνολογίας.
Οι σπουδές θα εμβαθύνουν στις ειδικές σχέσεις και
απαιτήσεις συνθετικές και τεχνικές που δημιουργούνται
στην Σύνθεση Μουσικής όταν η τελευταία συναντά την
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Εικόνα και τις Παραστατικές Τέχνες που επανακαθορίζουν το περιεχόμενο, την λειτουργικότητα και την φόρμα
του μουσικού έργου με τελικό στόχο την ικανότητα του
σύγχρονου συνθέτη να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά
σε ένα πιο πολύπλοκο και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό
περιβάλλον.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition for
Film, Theatre and the Performing Arts).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων εισακτέων
Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, το πτυχίο των οποίων έχει
σχέση με:
α) την τέχνη του ήχου και την μουσική τέχνη και επιστήμη, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών
ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και
Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου,
β) την τεχνολογία του ήχου, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Φυσικής,
Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων
Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής,
γ) πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής
Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή Κινηματογράφου ή Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης.
δ) πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών και Παιδαγωγικών
Τμημάτων.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν
επαγγελματική ή δημιουργική/καλλιτεχνική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και
ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές του
απαιτήσεις.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και
δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους
υποψηφίους προς ένταξη.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα
δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου
Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τρίτο
εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
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συνίσταται στον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης
εννοιών και εργαστηριακής εξάσκησης, καθώς και στην
εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας είναι τριάντα (30).
Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την
απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Βασική
γλώσσα του ΠΜΣ είναι τα Ελληνικά και δευτερεύουσα τα
Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί
να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.
Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
πραγματοποιείται διά ζώσης. Εξαίρεση από την διά ζώσης παρακολούθηση μπορεί να αποτελέσει η πραγματοποίηση μικρού μέρους των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
(σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνόλου εκπαιδευτικού έργου) και μέρους των σεμιναρίων. Στις ανωτέρω
περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα
σύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση 3 (τριών) Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και την εκπόνηση μιας διπλωματικής στο Γ΄ εξάμηνο και συγκεκριμένα: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ: α)
Σύνθεση I, β) Ειδικά Θέματα Σύνθεσης I, γ) Σεμινάριο I ,
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: α) Σύνθεση II, β) Ειδικά Θέματα Σύνθεσης
II, γ) Σεμινάριο II, Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Διπλωματική Εργασία.
Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος και η
κατανομή τους ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο καθώς και οι
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες τους (ECTS) έχουν ως
εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σύνθεση Ι

18 ECTS

Ειδικά Θέματα Σύνθεσης Ι

6 ECTS

Σεμινάριο Ι

6 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σύνθεση ΙI

18 ECTS

Ειδικά Θέματα Σύνθεσης ΙI

6 ECTS

Σεμινάριο IΙ

6 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης

30 ECTS

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) άτομα κατ’ έτος. Με απόφαση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ορίζεται ο αριθμός των
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εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος, μέχρι
του ανωτέρω μέγιστου ορίου.
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. των
Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και
Εικόνας, ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980
(Α’112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ.
7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών 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 ΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί μέρος
της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος,
όπως ιδίως: α) το εργαστήριο ηχογραφήσεων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών β) αίθουσες διδασκαλίας του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2025-2026.
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 στο ποσό 14.700,00€ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων
Δαπάνες εξοπλισμού και
Δαπάνες Λογισμικού
Δαπάνες αναλωσίμων
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Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0,00

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

2.900,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

3.000,00

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου)

1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

14.700,00€

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 6.300,00€.
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από
τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3.000
ευρώ.
Τα τέλη φοίτησης θα λειτουργούν ανταποδοτικά προς
τους φοιτητές. Εφόσον υπάρξουν πρόσθετες παροχές
(όπως π.χ. χορηγίες ή δωρεές), αυτές θα διατεθούν στοχεύοντας είτε στην μείωση των τελών εγγραφής, είτε
στην ενδυνάμωση των υλικοτεχνικών υποδομών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 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.
Κέρκυρα, 26 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Ποσά σε €
1.000,00
500,00

Δαπάνες Μετακινήσεων
Διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

2.200,00

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς
σκοπούς

1.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας διδασκόντων
(παρ. 1, άρθρο 36 ν. 4485/2017)

2.900,00

Αριθμ. 2280
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής,
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο:
«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital
Applications and Innovation).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
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2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθ. πρωτ. 197083/Ζ1/04-12-2015 (αριθ.
πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015) διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλειου Χρυσικόπουλου του
Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
(ΑΔΑ: ΩΖ744653ΠΣ-103).
9. Το ΦΕΚ 2818/23-12-2015 τ. Β΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε η έγκριση της υπ΄ αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015
απόφασης του Πρύτανη, περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
10. Το ΦΕΚ 523/τ. Β΄/16-02-2018, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ.: 497/06-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄ αριθ.
πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015 απόφασης του Πρύτανη του
Ιονίου Πανεπιστημίου, περί ορισμού των Αναπληρωτών
πρύτανη, μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (ΦΕΚ
2818/23-12-2015, τ. Β΄), ως ακολούθως: Ορίζουμε τον
Αναπληρωτή πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, Καθηγητή
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιωσήφ Παπαδάτο
του Σταύρου, με αριθμ. ΑΔΤ: Χ 571300, να εκτελεί και
χρέη Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
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11. Την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 4542/06-12-2017 απόφαση
που αφορά στην Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου ακαδ. έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΣΧ46Ψ8ΝΨΝ9Ε).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
(συνεδρίαση 7η/14-02-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση
2η/27-03-2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 12η /28-03-2018).
15. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1948/22-12-2011 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
16. 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 Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία»,
(Digital Applications and Innovation) ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation) σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις
«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την
ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών
τεχνολογιών (αναλυτική μεγάλων δεδομένων, συνεργατικές εφαρμογές, κινητό υπολογίζειν, τεχνολογίες
διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, εικονικοί κόσμοι, ρομποτική) σε κρίσιμους κλάδους της Ελληνικής
Οικονομίας (τουρισμός, πολιτισμός, εκπαίδευση, υγεία,
αγροτική παραγωγή), με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και
διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει τη δυνατότητα δια
βίου επιστημονικής εκπαίδευσης αφενός σε πτυχιούχους (ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι) που επιθυμούν
να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πεδίο των
ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να απασχοληθούν
σε αναπτυσσόμενους επιστημονικούς τομείς (π.χ. ψηφιακός τουρισμός, βιοπληροφορική, ευφυής γεωργία,
ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα), και αφετέρου σε εργαζόμενους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που
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επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος για
χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη καινοτομίας στο
πεδίο εργασίας τους.

3

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία»(Digital Applications and Innovation).
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Κινητό Υπολογίζειν
και Εφαρμογές
(Mobile Computing and
Applications)

5

Α2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ)
Επιλογή 3 από 4 μαθήματα

1

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή
Οικονομία (Innovation and
Entrepreneurship in the Digital
Economy)

5

2

Συνεργατικές Εφαρμογές
(Collaborative Applications)

5

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο
(2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

3

Τεχνολογίες Ευφυούς
Διαχείρισης Ανθρωπιστικών
Δεδομένων
(Technologies for Smart
Management of Humanistic
Data)

5

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση
60 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή στο σύνολο
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
του προγράμματος.
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 5 Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS). Η διδασκαλία περιλαμβάνει: διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια, καθοδήγηση στην
εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, και διενέργεια ατομικών και ομαδικών έργων (projects). Τα μαθήματα και η
κατανομή τους ανά εξάμηνα παρουσιάζονται ενδεικτικά
στον ακόλουθο πίνακα.

4

Πολιτικές Ασφάλειας και
Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο
(Security and Privacy Policies
in the Internet)

5

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ
Β ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ)
Επιλογή 3 από 5 μαθήματα
1

Υπολογιστικά Εργαλεία
στην Εκπαίδευση
(Computing Tools in Education)

5

2

Εργαλεία Προβολής Πολιτιστικού & Τουριστικού Προϊόντος
(Promotion Tools for Cultural
& Tourism Products)

5

3

Ρομποτική και Προγραμματισμός (Robotics and
Programming)

5

4

Ψηφιακές Εφαρμογές για την
Αγροτική Παραγωγή
και το Περιβάλλον
(Digital Applications in
Agriculture and Environment)

5

5

Βιοϊατρική Πληροφορική
(Bioinformatics)

5

Α ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

1

2

30

Β2 ΠΕΡΊΟΔΟΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ)

Πληροφοριακά Συστήματα
και Διαχείριση Επιχειρησιακών
Διεργασιών
(Information Systems and
Business Process Management)

5

Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων
(Big Data Analytics)

5

Εκπόνηση Ατομικού Έργου
(Capstone Project)

15

ΣΥΝΟΛΟ

30

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα υλοποιείται συνδυαστικά μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως
διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι εξ αποστάσεως διαλέξεις
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κάθε εξαμήνου θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο σε 35%
της συνολικής διδασκαλίας.
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή της αναφοράς για το τελικό ατομικό
έργο (capstoneproject) μπορεί να γίνει και στην Αγγλική
ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον
επόπτη καθηγητή.
Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο», «Προβολή Πολιτιστικού
και Τουριστικού Προϊόντος», «Ρομποτική και Προγραμματισμός»
3) Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BIHELab), για τα μαθήματα: «Βιοϊατρική και Πληροφορική»

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 παρ. 1 και
παρ. 2, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας
του ΠΜΣ, η χρηματοδότησή του θα γίνεται από τα τέλη
φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα
με το άρθρο 43, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τις δωρεές, τις
παροχές, τα κληροδοτήματα, τις κάθε είδους χορηγίες
φορέων του δημοσίου τομέα, όπως οριοθετείται στην
περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, τους πόρους από ερευνητικά προγράμματα, τους πόρους από προγράμματα της
Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών, το μέρος των εσόδων
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των 58.800
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

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 Πληροφορικής ή διδάσκοντες σύμφωνα με
το π.δ. 407/1980 (Α’112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983
(Α’ 173) 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 ερευνητών 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 διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Εκτιμάται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου δύναται να καλύψουν
κατ’ ελάχιστον το 75% των αναγκών διδασκαλίας του
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών που παρουσιάστηκε πιο πάνω.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια
κ.λ.π) του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος. Επιπλέον, στα πλαίσια διδασκαλίας και εκπόνησης εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί ο
εξοπλισμός και το λογισμικό που διαθέτουν τα ακόλουθα
θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος:
1) Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων Βάσεων (ISDLab), για τα μαθήματα:
«Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών», «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Οικονομία», «Αναλυτική Μεγάλων
Δεδομένων».
2) Εργαστήριο Δικτύων, Πολυμέσων και Ασφάλειας Συστημάτων (NMSLab), για τα μαθήματα: «Κινητό
Υπολογίζειν και Εφαρμογές», «Πολιτικές Ασφάλειας και

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 8 έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων

Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού

5.600,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

4.500,00

Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες Μετακινήσεων
Διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς
σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας
τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.

300,00
9.300,00

0

15.950,00

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

4.100,00

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

2.550,00
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Αμοιβές διοικητικής, οικονομικής
και τεχνικής υποστήριξης

12.000,00

Λοιπές Δαπάνες
(έξοδα δημοσιότητας, προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου)

4.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

58.800,00

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 25.200,00€.
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από
τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3.000
ευρώ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 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.
Κέρκυρα, 26 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης Φ.ΔΔ.1/5.5/2079
(3)
Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Δυτικής Μακεδονίας».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-1983),
«Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.».
2. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α’/29-2-2007) «Κύρωση
του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του π.δ. 359/2002 (ΦΕΚ 301/τ. Α’/6-12-2002) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».
4. Του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α’/4-9-2009, ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου.
6. Του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αυτά αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν
και ισχύουν και ιδίως της περίπτωσης γ΄ της παρ. 22 του
άρθρου 80.
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7. Του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ. Α’/27-2-2016) «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις και ιδίως της παρ. 6 του
άρθρου 26.
8. Του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
9. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση
αριθμμ. 13/2018, απόφαση 7η , για την τροποποίηση του
Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την αριθμ. 209655/Ζ1/30-11-2017 υπουργική πράξη (ΦΕΚ 642/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
εξελέγη ο Γκανάτσιος Στέργιος του Σταύρου, Καθηγητής
α' βαθμίδας, με θητεία τεσσάρων ετών, από 1-12-2017
έως 30-11-2021.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 13/2018, απόφαση 7η της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής
Μακεδονίας, ως προς τα σημεία:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 12
Αντικαθίσταται ως εξής:
Γραμματεία Πρυτανείας
Η Γραμματεία Πρυτανείας που αντιστοιχεί από διοικητικής άποψης με τμήμα, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο έργο των ατομικών οργάνων τα οποία αναφέρονται στο τίτλο της οργανικής μονάδας. Η Γραμματεία
αυτή υπάγεται απ'ευθείας στον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 17
Γενικός Γραμματέας
Καταργείται διότι δεν υφίσταται πλέον η συγκεκριμένη
θέση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 18
Β' Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE)
Ο «Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών» αντικαθίσταται σε «Κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών» (π.δ. 347/2003
(ΦΕΚ 315/τ. Α’/31-12-2003).
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Άρθρο 20
Προσόντα Διορισμού
Το εδάφιο 2 καταργείται
Άρθρο 22
Αντικαθίσταται ως εξής:
Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
Οι Προϊστάμενοι των οργανικών διοικητικών μονάδων
ορίζοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ',
άρθρα 80 και επόμενα του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/
29-2-2007), όπως ισχύει
Άρθρο 23
Αντικαθίσταται ως εξής:
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Των Διευθύνσεων Διοικητικού, Οικονομικού και Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 24
Αντικαθίσταται ως εξής:
Προϊστάμενοι Τμημάτων
1. Των Τμημάτων Προσωπικού, των Γραμματειών των
Σχολών και των Τμημάτων, προΐστανται υπάλληλοι των
κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή TE Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
2. Των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών,
των Αυτοτελών Τμημάτων Οργάνωσης-Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης και Ερευνητικών Προγραμμάτων, της Γραμματείας Πρυτανείας, του Τμήματος Σπουδών - Πρακτικής
Άσκησης και Σταδιοδρομίας, του Αυτοτελούς Τμήματος
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, προΐστανται υπάλληλοι
των κλάδων ΠΕ ή TE ή ΔΕ .
3. Των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Δαπανών,
Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων και Προμηθειών και
Διαχείρισης Περιουσίας προΐστανται υπάλληλοι των
Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Διοικητικού
- Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
4. Του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ ή ΠΕ Ιατρών
ή TE ή TE Νοσηλευτικής ή ΔΕ.
5. Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής
(π.δ.50/2001-ΑΣΕΠ) ή TE Πληροφορικής (π.δ.50/2001ΑΣΕΠ) ή ΔΕ Πληροφορικής.
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6. Του Αυτοτελούς Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή TE Βιβλιοθηκονομίας και εφ' όσον δεν υπάρχει
υπάλληλος των κλάδων αυτών υπάλληλος των κλάδων
ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή TE
Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
7. Του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών
(π.δ. 50/2001-ΑΣΕΠ) ή TE Μηχανικών (π.δ. 50/2001-ΑΣΕΠ).
8. Του Τμήματος Αγροκτήματος στη Φλώρινα, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονίας (π.δ. 50/
2001-ΑΣΕΠ) ή TE Τεχνολογίας Γεωπονίας ή TE Τεχνικού
ή ΔΕ Τεχνικού.
Άρθρο 25
Αντικαθίσταται ως εξής:
Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων
1. Του Αυτοτελούς Γραφείου Οικονομικού με έδρα τη
Φλώρινα προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
2. Των Αυτοτελών Γραφείων Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, προΐστανται υπάλληλοι
των κλάδων ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή TE Βιβλιοθηκονομίας και εφ' όσον δεν υπάρχει υπάλληλος των κλάδων
αυτών υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού.
3. Των Αυτοτελών Γραφείων Συντήρησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων
ΠΕ Μηχανικών (π.δ. 50/2001-ΑΣΕΠ) ή TE Μηχανικών
(π.δ. 50/2001-ΑΣΕΠ) ή ΔΕ Τεχνικού (π.δ. 50/2001-ΑΣΕΠ).
Άρθρο 26
Αντικαθίσταται ως εξής:
Αναπλήρωση Προϊσταμένων
Η αναπλήρωση Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων όταν απουσιάζουν, κωλύονται ή δεν υπάρχουν
γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α’/
29-2-2007), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Κοζάνη, 28 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02030292707180012*

