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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας της Σχο-
λής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ιστορία και Τεκ-
μηρίωση» («History and Documentation»).

2 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, 
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πλη-
ροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές 
Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health 
and Analytics).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2284 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας της Σχο-

λής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ιστορία και Τεκ-

μηρίωση» («History and Documentation»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αι-

γαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις 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 κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 

α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-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 μεταπτυ-
χιακών σπουδών».

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση 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 ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την Β7/346/13-8-1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
942 Β΄/2-9-1998) όπως αντικαταστάθηκε με την 114020/
B7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2057 Β΄/29-7-2014).

9. Την με αριθμ. πρωτ. 197083/Ζ1/04-12-2015 (αριθμ. 
πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015) διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του Κα-
θηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επι-
στήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνστα-
ντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: 
ΩΖ744653ΠΣ-103).

10. Το ΦΕΚ 2818/23-12-2015 τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύ-
τηκε η έγκριση της Ι.Π.: 3130/07-12-2015 απόφασης του 
Πρύτανη, περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.

11. Το ΦΕΚ 523/16-02-2018, τ. Β΄, στο οποίο δημοσι-
εύθηκε η 497/06-02-2018 απόφαση του Πρύτανη που 
αφορά στην τροποποίηση της 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 ανα-
πλήρωσης του Πρύτανη (ΦΕΚ 2818/23-12-2015, τ. Β΄), 
ως ακολούθως: Ορίζουμε τον Αναπληρωτή πρύτανη 
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Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιό-
τητας 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. 

12. Την Ι.Π.: 4542/06-12-2017 απόφαση που αφορά 
στην Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου 
ακαδ. έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΣΧ46Ψ8ΝΨ-Ν9Ε).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 
9η/21-3-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (2η συ-
νεδρίαση/27-03-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου (12η συνεδρίαση/28-03-2018).

16. Το αριθμ. πρωτ.: 1155/28-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

17. 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, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρα-
σης- Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο: 
«Ιστορία και Τεκμηρίωση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετά-
φρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορία και Τεκμηρίωση» («History and 
Documentation») σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
«Ιστορία και Τεκμηρίωση», έχει ως αντικείμενο την εμ-
βάθυνση και την ερευνητική ενασχόληση με τομείς της 
Ιστορίας στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Ιστορία της 
Αρχαιότητας, β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και 
γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Στόχος του είναι η επιστημονική και επαγγελματική 
κατάρτιση, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης των φοιτητών στις αντίστοιχες περιόδους της 
Ιστορίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1) Εξοικείωση των σπουδαστών με την μεθοδολογία, 
τα εργαλεία καθώς και τα προβλήματα της έρευνας της 
Ιστορίας.

2) Εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών και συνθετικών 
μεθόδων και τεχνικών στο πεδίο των Ιστορικών Σπουδών.

3) Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης κυρίως μέσω 
της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου με 
συγγενικούς για το κάθε γνωστικό πεδίο κλάδους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Ιστορία και Τεκμηρίωση» («History and 
Documentation») με τις εξής ειδικεύσεις: α) Ιστορία της 
Αρχαιότητας, β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και 
γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. στην «Ιστορία και Τεκμηρίωση ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει κατά 
τον διετή κύκλο σπουδών εκατόν είκοσι (120) ECTS. Η φοίτη-
ση στο Π.Μ.Σ. διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια: α) Υποχρεω-
τική παρακολούθηση σεμιναριακών μαθημάτων, όπως αυτά 
ορίζονται κατωτέρω, κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα Σπουδών 
για κάθε κατεύθυνση. β) Συγγραφή κατά το τελευταίο εξάμη-
νο σπουδών της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδά-
σκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απο-
κλείεται και η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα εφόσον κριθεί 
απαραίτητο.

Η θεματική των μαθημάτων δομείται πάνω στα ακό-
λουθα ανά κατεύθυνση γνωστικά πεδία και αντιστοιχούν 
σε συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες ήτοι ECTS:

Κατεύθυνση: Ιστορία της Αρχαιότητας

Α’ εξάμηνο Β’εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά ΕCTS Μαθήματα Επιλογής (2 κατ’ επιλογήν) ΕCTS

Μέθοδοι προσέγγισης του Αρχαίου Κόσμου: 
Πηγές-Ιστορία της Έρευνας 15 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία 15

Πολιτική Οργάνωση - Κοινωνικοί Θεσμοί 15 Μελέτη των Συμβολικών Δομών (Λατρείες, 
Ιδεολογία, Υλικός Πολιτισμός) 15
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Ιστοριογραφία (Ελληνική - Ρωμαϊκή) 15

Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ’εξάμηνο Δ’εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ’ επιλογήν) ΕCTS

Διπλωματική εργασία ΕCTS 
30

Επιγραφική (Ελληνική-Λατινική) 15

Τοπογραφία και Μελέτες του Τοπίου 15

Πολιτικές Δομές:
Πόλις - Κοινό - Μοναρχία 15

Σύνολο ECTS 30

Κατεύθυνση: Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας

Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά ΕCTS Μαθήματα Επιλογής (2 κατ’ επιλογήν) ΕCTS

Μέθοδοι προσέγγισης του Βυζαντινού 
και του Μεσαιωνικού Κόσμου: 

Πηγές-Ιστορία της Έρευνας
15 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία 15

Πολιτική Οργάνωση - Δομές - 
Κρατική Ιδεολογία 15

Πίστη, Θρησκεία και Τελετές. Η συμβολική 
όψη του βίου στον Βυζαντινό 
και Δυτικό Μεσαιωνικό Κόσμο

15

Δυτικά Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κείμενα 15

Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο Δ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ’ επιλογήν) ΕCTS

Διπλωματική εργασία

ΕCTS

Παλαιογραφία (Ελληνική-Λατινική)  15

30
Σφραγιστική και Νομισματική 15

Ιστορία του πολιτικού στον δυτικό 
και στον βυζαντινό Μεσαίωνα 15

Σύνολο ECTS 30

Κατεύθυνση: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Α’ εξάμηνο Β’ εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά ΕCTS Μαθήματα Υποχρεωτικά ΕCTS

Μέθοδοι προσέγγισης της Νεότερης και 
Σύγχρονης Ιστορίας. Πηγές, δημιουργία και 
διαχείριση ιστορικών βάσεων δεδομένων. 

15 Ιστορία Επαναστάσεων 15

Ιστορία Αυτοκρατοριών 15 Οικονομική και Ναυτιλιακή Ιστορία 15

Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ’ εξάμηνο Δ’ εξάμηνο

Μαθήματα Επιλεγόμενα (2 κατ’ επιλογήν) ΕCTS

Διπλωματική εργασία ΕCTS
30

Εθνικά κινήματα-κράτη 15

Ιστορία επιχειρήσεων 15

Μετανάστευση και διασπορά 15

Σύνολο ECTS 30
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Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, τα μαθήματα δια-
κρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για 
όλους τους σπουδαστές της κατεύθυνσης. 

2) Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα. Τα σχετικά μαθήματα προ-
έρχονται είτε από τον κατάλογο των προσφερομένων 
κατά το αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης μαθημάτων της 
κατεύθυνσης στην οποία ανήκει ο φοιτητής, είτε από 
άλλες συναφείς κατευθύνσεις με δυνατότητα επιλογής 
ενός (1) ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση κατά το Β’ 
ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών. Η παρακολούθηση των μα-
θημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών και διδακτικών 
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε εβδομήντα πέντε (75) άτομα κατ’ έτος

Άρθρο 8
Προσωπικό

1. Τη διδασκαλία των σεμιναρίων και μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπι-
στημίου, καθώς και 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, σύμ-
φωνα με όσα ορίζει το άρθρο 36, παρ. 1, του ν. 4485/2017.

2. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδα-
κτικό προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συνίστανται σε κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ανά 
κατεύθυνση, συνόλου 9 μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Ιστορίας.

3. Η Επιτροπή του Π.Μ.Σ. αξιολογεί τις ανάγκες του 
Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και μπορεί να αναθέ-
σει αιτιολογημένα διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ή να προσκαλέσει 
για διδασκαλία μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι, ερευνητές άλ-
λων ερευνητικών κέντρων, καταξιωμένους επιστήμονες 
της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγη-
τή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο και επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με όσα ορίζουν οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδο-
μή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια 
κ.λπ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 8 έτη μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Τα ετήσια έσοδα του προϋπολογισμού από την εισα-
γωγή 75 μεταπτυχιακών φοιτητών, αφαιρώντας το 30% 
των μεταπτυχιακών φοιτητών που απαλλάσσονται από 
τα τέλη φοίτησης με προϋποθέσεις, υπολογίζονται στα 
52.500 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό 
36.750 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων ΠΜΣ Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού 1.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500

Δαπάνες αναλωσίμων 1.000

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 8.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. 0

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017) 16.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 8.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνε-
δρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 1.250

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 36.750

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και 
εκτιμάται στο ποσό των 15.750 ευρώ.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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

I     

 Αριθμ. 2281 (2)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφο-

ρικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας 

και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και 

του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο-

λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-

ών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο "Ψηφι-

ακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική", (Digital 

Health and Analytics).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αι-

γαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις 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 κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, 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 σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών».

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση 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 ποιότη-

τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τη 52774/Β7 (ΦΕΚ 835 Β’/21.6.2005) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις 113939 π.έ./
Β7/30-1-2007 (ΦΕΚ 214 Β’/22.2.2007) και 26150/Β7/
28-2-2008 (ΦΕΚ 379 Β’/6-3-2008) υπουργική απόφαση 
και με αριθμ. 159875/Β7 (ΦΕΚ 2733 Β΄/13-10-2014)

9. Την με αριθμ. 197083/Ζ1/04-12-2015 (αριθμ. 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 Πλη-
ροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτα-
νη του Ιονίου Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: ΩΖ744653ΠΣ-103).

10. Το ΦΕΚ 2818/23-12-2015 τ.Β’ στο οποίο δημοσιεύ-
τηκε η έγκριση της Ι.Π.: 3130/07-12-2015 απόφασης του 
Πρύτανη, περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.

11. Το ΦΕΚ 523/16-02-2018, τ.Β’, στο οποίο δημοσι-
εύθηκε η 497/06-02-2018 απόφαση του Πρύτανη που 
αφορά στην τροποποίηση της 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 ανα-
πλήρωσης του Πρύτανη (ΦΕΚ 2818/23-12-2015, τ.Β’), 
ως ακολούθως: Ορίζουμε τον Αναπληρωτή πρύτανη 
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιό-
τητας 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.

12. Την Ι.Π.: 4542/06-12-2017 απόφαση που αφορά 
στην Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2017-2018 
(ΑΔΑ: Ω0ΣΧ46Ψ8ΝΨ-Ν9Ε).

13. Την 20182231/16-04-2018 απόφαση Πρύτανη 
(ΑΔΑ: Ω063469Β7Τ-Ξ3Β) που αφορά στην ανασυγκρό-
τηση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου 
(συνεδρίαση 10η/24-04-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 11η/28-03-2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (3η συ-
νεδρίαση/24-04-2018).

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά (1η 
συνεδρίαση/17-04-2018).

18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου (13η συνεδρίαση/25-04-2018).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς (11η συνεδρίαση/20-04-2018).

20. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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21. Το αριθμ. 1948/22-12-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

22. Το αριθμ. 2842/12/11/2013 (αριθμ. Πανεπιστη-
μίου: 5928/18-11-2013) από το οποίο προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμή-
ματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

23. 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, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του 
Διιδρυματικου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επι-
στήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το τμήμα Ψηφιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Ψη-
φιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health 
and Analytics) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα οργανώσουν και 
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
κοινό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και 
Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΔΠΜΣ στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυ-
τική», (Digital Health and Analytics), έχει ως αντικείμενο:

1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επι-
στημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δη-
μόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

3. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας 

για την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ψηφιακής 
υγείας και αναλυτικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι 
του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και ορ-
γανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και 
της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται 
της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών 
πληροφορικής της υγείας κα αναλυτικής δεδομένων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», 
(Digital Health and Analytics).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 
90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμη-
νο) μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
του προγράμματος.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκή-
σεις και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχό-
ληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Η ενδεικτική διάρθρωση του συνόλου των μαθημάτων 

του προγράμματος σπουδών:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιστωτικές 
Μονάδες

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Δεδομένα Υγείας
(Electronic Health Records and Health Data) 7,5

2
Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στην Υγεία 

και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές 
(Business Process Modeling in Healthcare and Service-Oriented Architectures)

7,5

3 Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη ιατρικών δεδομένων
(Machine Learning and Medical Data Mining) 7,5
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιστωτικές 
Μονάδες

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

4 Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων
(Biosignal and medical image processing) 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Νεφοϋπολογιστική στην υγεία (Cloud Computing in healthcare) 7,5

2 Γενομική και εξατομικευμένη Ιατρική (Genomic and personalized Medicine) 7,5

3 Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική στην Υγεία (Big Data and Analytics) 7,5

4 Ασφάλεια Ιατρικών Δεδομένων, ηθικό και νομικό πλαίσιο 
Security of Health/Medical data 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MSc Dissertation) 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων 
μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων του ΔΠΜΣ γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Η συγγραφή της 
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΔΠΜΣ 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 του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 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 ΔΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΔΠΜΣ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδομή 
(π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ έτη (8 έτη) 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 ΔΠΜΣ που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό 88.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Εξοπλισμός 3000

Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4500

Αναλώσιμα 1500
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Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Μετακινήσεις Διδασκόντων του ΔΠΜΣ. 10.000

Μετακινήσεις φοιτητών του ΔΜΠΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. 25.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΔΠΜΣ 20.000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 
ν. 4485/2017) 4.000

Αμοιβές διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης 15.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνε-
δρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 5.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 88.000,00

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος 
και εκτιμάται στο ποσό των 37.714,00 €.

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών 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  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030282707180008*
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