
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο, “Ψηφιακές και ήπιες 
δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”, του Τμή-
ματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παι-
δική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανι-
κών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συ-
γκροτημένο Eιδικό Επταμελές Όργανο της Επιτρο-
πής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογα-
ριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/17339 (1)
   Ίδρυση του διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, “Ψηφιακές και 

ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”, του 

Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη 

Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-

μών και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορι-

κής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής 

Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(συνεδρίαση 19/17-06-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, και ιδίως των άρθρων και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (Α’ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/ 
2018 (Α’ 142).

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (Α’ 102).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ.: α) 216772/Ζ1/8-
12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) και 
β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών 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», δ) 22879/
Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

9. Το υπ’ αρ. 6/07-04-2020 Πρακτικό (θέμα 5ο) της συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχο-
λής Μηχανικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το υπ’ αρ. 4/10-04-2020 Πρακτικό (θέμα 2ο) της 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αγωγής και 
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Κοι-
νωνικών Επιστημών.

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών.

12. Το υπ’ αρ. 1/05-06-2020 (θέμα 2ο) πρακτικό της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13. Το υπ’ αρ. 19/17-06-2020 - θέμα 26Β πρακτικό της 
συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με 
το οποίο εγκρίθηκε το διατμηματικό πρόγραμμα μετα-
πτυχιακών σπουδών με τίτλο, “Ψηφιακές και ήπιες δεξιό-
τητες στις επιστήμες της αγωγής”, του Τμήματος Αγωγής 
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχο-
λής Μηχανικών.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών των τμημάτων «Αγωγής και Φρο-
ντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» και «Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων» με τίτλο 
«Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγω-
γής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδι-
κή Ηλικία» και Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονι-
κών Συστημάτων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις 
επιστήμες της αγωγής”, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Στόχοι

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και η διάχυση 
γνώσης στο χώρο της αγωγής, με εμβάθυνση στις εξής 
δύο ειδικεύσεις:

1. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην 
πρώιμη παιδική ηλικία.

2. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην 
εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:
- Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με 

τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που 
θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, 
στους οποίους οι ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες κρίνο-
νται απαραίτητες.

- Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους στη 
χρήση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων σχολεία, παιδικούς 
και βρεφικούς σταθμούς, μονάδες ημερήσιας φροντίδας, 
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και άλλους 
σχετικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

- Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστη-
μονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις 
μονάδες αγωγής της χώρας (όλων των επιπέδων και 
βαθμίδων) και θα προωθήσει την έρευνα και τη διδα-
σκαλία στις επιστήμες της αγωγής μέσα από καινοτόμες 
προσεγγίσεις και δράσεις που διασφαλίζονται από το 
ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.

- Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες να συνδέσουν κριτικά τη θεωρία, την 
έρευνα και την πρακτική εφαρμογή ώστε να πετύχουν 
μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή στα-
διοδρομία, τόσο στον Ελλαδικό όσο και τον διεθνή χώρο.

- Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστη-
μονικού δυναμικού προς άλλες χώρες, καθώς και στην 
ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού σε όλες τις 
βαθμίδες της αγωγής και εκπαίδευσης με την εισροή νέων 
εξειδικευμένων επαγγελματιών-επιστημόνων σε τομείς 
που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης κοινωνίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επι-
στήμες της αγωγής».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
Όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώ-

ρας ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ την 
ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 90 και 
το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης. Τα διδα-
σκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και αντιστοιχούν 
σε 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο.

Ως γλώσσες του Προγράμματος ορίζονται η Ελληνική 
και η Αγγλική.

Με απόφαση της ΕΔΕ δύναται να επέλθει τροποποίηση 
στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή αυτών 
μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορί-
ζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα μαθήματα γίνονται με φυσική παρουσία και σύγ-
χρονη/ασύγχρονη διαδικασία υπό μορφή διαλέξεων, 
σεμιναρίων, εργαστηρίων, project και είναι δυνατό να 
συμπεριληφθούν σ’ αυτά ερευνητικές, διδακτικές δρα-
στηριότητες, πρακτικές εφαρμογές.

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55333Τεύχος B’ 4977/11.11.2020

Κοινό Πρόγραμμα σπουδών 1ου εξαμήνου
(3 Μαθήματα Κορμού)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Κορμού

Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής 10 ECTS

Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής 10 ECTS

Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Κοινό Πρόγραμμα σπουδών 2ου εξαμήνου
(1 Μάθημα Κορμού και 2 Μαθήματα επιλογής)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Κορμού

Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή 10 ECTS

Επιλογής (υποχρεωτικά 1 μάθημα από την αντίστοιχη ειδίκευση)

Μάθημα επιλογής 1της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS

Μάθημα επιλογής 2 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Πρόγραμμα σπουδών 3ου εξαμήνου με εκπόνηση διπλωματικής
(Διπλωματική εργασία και 1 Μάθημα επιλογής)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 ECTS

Επιλογής (υποχρεωτικά 1 μάθημα από την αντίστοιχη ειδίκευση)

Μάθημα επιλογής 3 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Πρόγραμμα σπουδών 3ου εξαμήνου χωρίς εκπόνηση διπλωματικής
(3 Μαθήματα επιλογής)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Επιλογής

Μάθημα επιλογής 3 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS

Μάθημα επιλογής 4 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS

Μάθημα επιλογής 5 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

* Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες.

Κατάλογος Μαθημάτων

Γενικά παιδαγωγικά μαθήματα Ειδίκευση ECTS

Διδακτική μεθοδολογία Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Η επιστήμη της αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10

Παιδαγωγική κοινωνικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγωγή παιδιών πρώιμης 
παιδικής ηλικίας Ειδίκευση πρώιμης  παιδικής ηλικίας 10
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Μαθήματα συνδυαστικών δεξιοτήτων Ειδίκευση ECTS

Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες 
της αγωγής

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Ερευνητικοί σχεδιασμοί και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 
προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην κοινωνία της πληροφορίας Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και νέες τεχνολογίες Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10

Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων Ειδίκευση ECTS

Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων στην υπηρεσία της εκπαίδευσης STEM Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Δεδομένα και Πληροφορία Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Χρήση και Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εφαρμογών Λογισμικού Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10

Μαθήματα ήπιων δεξιοτήτων Ειδίκευση ECTS

Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10

Καινοτομία και δημιουργική μάθηση στην εκπαίδευση Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην αγωγή πρώιμης 
παιδικής ηλικίας

Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10

Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Δημιουργικότητα και καινοτομία στην πρώιμη παιδική ηλικία Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10

Διαχείριση κρίσεων-συγκρούσεων στην εκπαίδευση Ειδίκευση εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 10

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
εκατό (100) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ετησίως συ-
νολικά και για τις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευσή 
τους μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων. Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστή-
μονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιρια-
κής υποδομής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα οι Αίθουσες 
Διδασκαλίας, τα Εργαστήρια μπορούν να εξυπηρετή-
σουν επαρκώς τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος σπουδών.

Άρθρο 10
Γλώσσα διδασκαλίας

Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής ερ-
γασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει δεχόμενο εισακτέους μέ-
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χρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από: (α) τα τέλη 
φοίτησης (εξαιρουμένων όσων δικαιούνται απαλλαγής 
με βάση τις κείμενες διατάξεις), (β) τα ερευνητικά προ-
γράμματα, (γ) τις χορηγίες και δωρεές. Ο προϋπολογι-
σμός του κάθε ακαδημαϊκού έτους και ο τρόπος κατα-
βολής των τελών φοίτησης θα αποφασίζονται κατά το 
εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους 
από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. 
Θα απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων ένας 
αριθμός (έως το 30% των νεοεισερχομένων) μεταπτυχια-
κών φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το λειτουργικό κόστος του Προγράμματος εκτιμάται 
ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 140.000 ευρώ για το 
1ο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του και στις 210.000 
ευρώ για καθένα από τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη 
(2ο-5ο έτος), εφόσον στο ΠΜΣ εγγραφούν και καταβά-
λουν τέλη φοίτησης οι 100 εισερχόμενοι φοιτητές/τριες 
κατ’ έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο προϋπολογισμός 
προσαρμόζεται αναλόγως του αριθμού εισακτέων με 
ανακατανομή των ποσών στις διάφορες κατηγορίες 
μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Ο ενδεικτικός προϋπολο-
γισμός για κάθε ακαδημαϊκό έτος κατά τα πρώτα πέντε 
έτη λειτουργίας του αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1ο έτος 2ο-5ο έτος 
(ανά έτος)

2020-21 2022-2025/26

Α. ΕΣΟΔΑ

Τέλη φοίτησης 140.00,00 € 210.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 € 210.000,00 €

Β. ΕΞΟΔΑ

Ι. Λειτουργικά Έξοδα Δ.Π.Μ.Σ. (70%) 98.000,00 € 147.000,00 €

αα. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2000 4000

ββ1. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/
τριες με κοινωνικά κριτήρια1 (απαλλαγή λόγω κοινωνικών κριτηρίων)

29.400 44.100

ββ2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/
τριες με ακαδημαϊκά κριτήρια2

1500 2000

γγ. Δαπάνες αναλωσίμων 500 1000

δδ. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2500 3500

εε. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.3

41500 69500

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

2000 2800

ζζ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017

2000 4000

ηη1. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 9.600 9.600

ηη2. Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 6000 6000

θθ. Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας- προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, 
συμμετοχής σε συνέδρια)

1000 1000

ΙΙ. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 42.000,00 € 63.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 € 210.000,00 €
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Ειδική αιτιολόγηση για ανάγκη επιβολής τελών φοί-
τησης

Η καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές/τριες 
ύψους 2.100,00 ευρώ (700€ ανά εξάμηνο) κρίνεται ανα-
γκαία για τους ακόλουθους λόγους, οι οποίοι δε μπορούν 
να ικανοποιηθούν από την τακτική ή την έκτακτη χρη-
ματοδότηση των τμημάτων από το Πανεπιστήμιο ή το 
ΥΠΑΙΘ. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:

1. Τα περισσότερα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 
κατ’ ανάγκην εκτός των τυπικών υποχρεώσεων των δι-
δασκόντων των δύο τμημάτων, επειδή οι διδακτικές 
υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ καλύπτουν πλήρως το 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα μα-
θήματα που προσφέρονται σε υφιστάμενα Π.Μ.Σ του 
τμήματος «Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων» που δεν έχουν τέλη φοίτησης.

2. Θα απαιτηθεί να καλυφθεί το κόστος μετακινήσεων 
για την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων για την αρτιό-
τερη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

3. Θα απαιτηθεί να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό 
για τη γραμματειακή και τεχνολογική υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ., το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον 
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των δύο τμημάτων.

4. Θα απαιτηθούν λειτουργικά έξοδα για την εκπαίδευ-
ση των φοιτητών/τριών, όπως αγορά ειδικών λογισμι-
κών, άδειες χρήσης, αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό 
της βιβλιοθήκης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, 
αναλώσιμα υλικά για γραφική ύλη και εκτυπώσεις, τα 
οποία δε μπορούν να καλυφθούν από τον περιορισμένο 
τακτικό προϋπολογισμό των τμημάτων ή τις μη τακτικές 
χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΑΙΘ.

5. Χορήγηση υποτροφιών αριστείας σε μεταπτυχια-
κούς φοιτητές/τριες, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

Ι

Αριθμ. 40435  (2)
     Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλί-

ων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 

συγκροτημένο Eιδικό Επταμελές Όργανο της Επι-

τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λο-

γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας» (Α’31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του ν. 4485/2017 
"Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" (Α΄ 114),
όπως ισχύουν. 

3. Την διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(ΥΟΔΔ 463/17-08-2018). 

4. Την απόφαση Πρύτανη περί καθορισμού του τομέα 
ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσά-
ρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης 
Πρύτανη (Β΄ 4086/18-09-2018). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13), όπως ισχύει. 

6. Την πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας περί συμπλήρωσης της υπό στοιχεία 21296/20/
ΓΠ/30.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΕ4Η469Β7Ξ-8ΡΦ) απόφασης συ-
γκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), μετά την εκλογή Αντι-
προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ Π.Θ., σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), όπως ισχύει (ΑΔΑ: 61ΒΥ469Β7Ξ-ΛΒΛ). 

7. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη Π.Θ. περί 
συγκρότησης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Π.Θ. 
(ΑΔΑ: 9ΒΤ2469Β7Ξ-Γ5Π). 

8. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 24/
02-11-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(θέμα 6ο) Συγκρότηση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 
(παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017) και Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών, όπως αυτές πε-
ριγράφονται στο άρθρο 54 του ν. 4485/2017, στο Ειδικό 
Επταμελές Όργανο). 

9. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκη-
ση της διοίκησης και των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
του Π.Θ. γενικότερα.

10. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειδι-
κού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας. 

11. Το γεγονός ότι από το διατακτικό της παρούσας 
δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι και τη λήξη της 
θητείας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ει-
δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας (Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ.), ήτοι έως την 29/10/2023, 
στο Ειδικό  Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Π.Θ., ως εξής: 

1. Εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της εκτέ-
λεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον 
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 
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2. Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων/προ-
γραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ., 
εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 

3. Παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δρα-
στηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. προς τον Πρύτανη και τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προς τους 
φορείς του δημοσίου. 

4. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 
αναθέτει στο προσωπικό του Π.Θ. ή σε τρίτους ερευνη-
τικές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση 
της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέ-
πονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 

5. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρημα-
τοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. 
Π.Θ. και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής 
και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από 
συμβατικές υποχρεώσεις. 

6. Προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό για την 
υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί 
ο Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 

7. Χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε 
προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρημα-
τοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 

8. Διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη 
λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. και των έργων που αυτός 
υλοποιεί. 

9. Εκδίδει τις πράξεις προσδιορισμού οφειλής των κα-
θηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων Π.Θ., σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Βόλος, 4 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΛΙΩΤΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02049771111200008*
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