
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και 
Μεθοδολογία» του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμο-
σμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής.

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας 
Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμο-
γών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 41094 (1)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και 

Μεθοδολογία» του Τμήματος Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμο-

σμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. 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).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση: «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα 
και Μεθοδολογία».

10. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία».

11. Την υπ’ αρ. 4/24-2-21 πράξη της Συνέλευσης, 2ο 
θέμα του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 
Τεχνών, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτι-
σμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
την πρόταση για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και 
Μεθοδολογία».

12. Την υπ’ αρ. 3/16-3-2021 (θέμα 4ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
«Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία».

13. Την υπ’ αρ. 4/18-3-2020 (θέμα 15ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και Με-
θοδολογία».

14. Το υπ’ αρ. 26662/23-3-2021 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και 
Μεθοδολογία».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 33894/Ζ1/24-3-2021 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) κα-
θώς και την υπό στοιχεία105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

17. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: «Καθορισμός 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3803).

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Φω-
τογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και 
Μεθοδολογία», από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουρ-
γεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
ελληνικό τίτλο:

«Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία»
και αγγλικό τίτλο:
«Photography: Research and Methodology»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

όπως ισχύει.
Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η 
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

Το Π.Μ.Σ «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» 
λειτουργεί για πρώτη φορά, στο Τμήμα Φωτογραφίας 
και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός -
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ως 2ος 
κύκλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οδηγεί στην 
εμβάθυνση, ανάλυση και διερεύνηση θεμάτων ή και 
γνωστικών αντικειμένων τα οποία ο προπτυχιακός κύ-
κλος σπουδών δεν μπορεί να καλύψει. Επιπρόσθετα, η 

συνεχιζόμενη και αλματώδης εξέλιξη των νέων τεχνολο-
γιών δημιουργεί για τη φωτογραφία νέα δεδομένα στην 
επαγγελματική απασχόληση. Η τελευταία είναι πλέον 
σύνθετη και περιλαμβάνει διαφορετικές ειδικότητες που 
καλούνται να συνυπάρξουν. Η νέα αυτή εργασιακή κουλ-
τούρα και τρόπος σκέψης δεν μπορεί να υποστηριχθεί 
μόνο από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.

Απαιτείται η επαγγελματική και θεωρητική κατάρτι-
ση και η συστηματική μελέτη για την απόκτηση νέων 
προσόντων και την προσαρμογή τόσο στις συνεχώς 
εξελισσόμενες συνθήκες τόσο σε ερευνητικό όσο και 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Οι επαγγελματίες πρέπει να 
έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος και το προτεινόμενο ΠΜΣ 
θέτει τις βάσεις και προσφέρει τις θεωρητικές γνώσεις 
που απαιτούνται. Συνοπτικά, οι σημαντικότεροι λόγοι 
για τους οποίους προτείνεται, είναι οι εξής:

1. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί κανένα αντίστοιχο 
πρόγραμμα στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση με 
αντικείμενο τη φωτογραφία και την ειδίκευση σε αυτή.

2. Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που απευθύνεται στο 
εξωτερικό για την συνέχιση των σπουδών του σε επίπεδο 
μεταπτυχιακών σπουδών στη φωτογραφία εφόσον δεν 
του παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ενός αντίστοιχου 
προγράμματος στην Ελλάδα.

3. Η διαπιστωμένη ανάγκη για ανάπτυξη, βελτίωση και 
εξειδίκευση σε τομείς της φωτογραφίας στην Ελλάδα.

4. Η ανάγκη απόκτησης θεωρητικών γνώσεων και εμ-
βάθυνσης στην παραγωγή εικόνων υψηλής αισθητικής.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η εκπαίδευση φοιτητών σε μεταπτυχιακό επί-
πεδο για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και 
έρευνας στο πεδίο των φωτογραφικών σπουδών και των 
εφαρμογών της φωτογραφικής εικόνας.

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαθέτει μέλη Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού τα οποία μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες του νέου Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει εξειδικευμένες 
θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις οι οποίες εστιάζουν:

α) στην έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης του φωτο-
γραφικού έργου ή στην έρευνα που απαιτείται για τη 
συγκρότηση ενός αρχείου και την περαιτέρω αξιολό-
γησή του,

β) σε ζητήματα αισθητικής και ρητορικής της σύγχρο-
νη φωτογραφικής εικόνας,

γ) στο ρόλο της φωτογραφικής εικόνας στην οικονομία 
της τέχνης και της επικοινωνίας.

Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν 
τη δημιουργική τους ικανότητα καθώς και τη θεωρητική 
και κριτική τους σκέψη για τη φωτογραφία. Ειδικότερα 
απευθύνεται στους απόφοιτους του Τμήματος Φωτογρα-
φίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών καθώς και σε από-
φοιτους άλλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού προερχόμενους από διαφορε-
τικές κατευθύνσεις, όπως οι ακόλουθες: Εφαρμοσμένες 
Τέχνες, Καλές Τέχνες, Μουσειολογία, Κινηματογράφος, 
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Θεατρικές Σπουδές, Σκηνογραφία, Νέες Τεχνολογίες, 
Τμήματα Επικοινωνίας, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Ανθρω-
πολογίας, Παιδαγωγικά κ.τλ.

Επικεντρωμένο στην ιστορία, στην κριτική θεωρία, 
στην ανάλυση και στην αισθητική της φωτογραφίας το 
ΠΜΣ Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία παρέχει 
στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που θα επιτρέ-
ψουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της δημιουργικής τους 
ικανότητας. Επιπρόσθετα τους εισάγει σε νέα πεδία γνώ-
σης που θα συμβάλλουν στην επιτυχή δραστηριοποίηση 
τους σε τομείς σχετικούς με την εικόνα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευ-
να και Μεθοδολογία» και Αγγλικό τίτλο: Photography 
Research and Methodology, μετά την πλήρη και επιτυ-
χή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα 
σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

To Π.Μ.Σ. «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» 
απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών 
των Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομο-
ταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν 
υψηλή θεωρητική κατάρτιση, πρακτικές δεξιότητες, τε-
χνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρί-
νονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας. 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή απόφοιτοι 
από τις Εφαρμοσμένες Τέχνες, τις Καλές Τέχνες, τον Κι-
νηματογράφο, τις Νέες Τεχνολογίες, τα Τμήματα Επικοι-
νωνίας, Ιστορίας, Παιδαγωγικών καθώς και απόφοιτοι 
άλλων ειδικοτήτων με συναφές ακαδημαϊκό αντικείμενο.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών -
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατίθεται 
για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Γλώσσα 
συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Η συγγραφή 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματο-
ποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών
Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών του 

ΠΜΣ «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία», όπως 
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, είναι ολοκληρωτικά 
διαφοροποιημένο από αυτό του Προπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών.

Το Προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Α’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Διδακτικές ώρες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

Οπτικές Μεθοδολογίες A1 3 8

Θεσμοί και Κριτική Σκέψη B1 3 8

Κριτική Σκέψη και Ανάλυση 

στην Πράξη I
Γ1 3 8

Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις 

στην Εικόνα
Δ1 3 6

Σύνολο ECTS 30

Β’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Διδακτικές ώρες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κριτικές Αναγνώσεις και 

Σύγχρονη Φωτογραφική 

Παραγωγή

Α2 3 8

Πρακτικές Προβολής και 

Προώθησης
Β2 3 8

Κριτική Σκέψη και Ανάλυση 

στην Πράξη ΙΙ
Γ2

3 8

Φωτογραφικό Εργαστήριο Δ2 3 6

Σύνολο ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Διδακτικές ώρες ECTS

Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο ECTS 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται τριάντα 
(30) κατ’ έτος, μη συμπεριλαμβανομένων των ισοβαθ-
μούντων σε περίπτωση που υπάρχουν.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1)
με την ήδη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή. Ο τυχόν 
επιπρόσθετος αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφα-
λίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του προγράμ-
ματος.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των απαιτείται μια αίθουσα Διδασκαλίας των 30 ατόμων 
με τον σχετικό εξοπλισμό (Η/Υ).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του προπτυχι-
ακού (απογευματινές ώρες και Σάββατο) υπάρχει διαθε-
σιμότητα αιθουσών για την υλοποίηση των μαθημάτων.

Το ΠΑ.Δ.Α. διαθέτει Βιβλιοθήκη με υλικό αναφορικά 
με τα θέματα του ΠΜΣ.
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Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ Θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Φωτο-
γραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής που διαθέτουν την απαιτούμενη 
Επιστημονική Εξειδικευμένη Γνώση για τα θεματικά αντι-
κείμενα που πραγματεύεται το ΠΜΣ. Τα Μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
μπορούν να καλύψουν πλέον του 60% του συνόλου των 
μαθημάτων του ΠΜΣ.

Ειδικότερα θα διδάξουν τακτικά μέλη ΔΕΠ και αφυπη-
ρετήσαντα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού, καθώς και Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του Τμήματος 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, σύμφωνα 
με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Επιπρόσθετα, μπορούν 
να συμμετέχουν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων από 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει πέντε έτη, μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2025 - 2026, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 
44 του ν. 4485/2017, με δυνατότητα ανανέωσης της 
λειτουργίας του, κατά τους όρους της ισχύουσας νομο-
θεσίας.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 25 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 41096 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών 

Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα 

Εφαρμογών» του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-

φορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά 
Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση: «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας 
Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών».

10. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κα-
τανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών».

11. Την υπ’ αρ. 4/19-02-2021 (θέμα 1ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα 
Περιβάλλοντα Εφαρμογών».

12. Την υπ’ αρ. 3/16-3-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
«Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα 
Περιβάλλοντα Εφαρμογών».

13. Την υπ’ αρ. 4/18-03-2021 (θέμα 12ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας 
Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών».

14. Το υπ’ αρ. 26662/23-3-2021 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας 
Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών».
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15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 33894/Ζ1/24-3-2021 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

17. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: «Καθορισμός 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3803).

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Tην ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα 
Περιβάλλοντα Εφαρμογών», από το ακαδημαϊκό έτος 
2021 - 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό 
τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμη-
μένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» και αγγλικό τίτλο “Next 
Generation Communication Networks and Distributed 
Application Environments” σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (άρθρο 32), όπως ισχύει. Ο τόπος διεξαγω-
γής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής και η διοικητική στήριξη του προγράμ-
ματος παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός -
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς και οι νέες υποδο-
μές του 5G πρόκειται να επηρεάσουν και να μεταμορ-
φώσουν τις λεγόμενες "κάθετες" αγορές (Β2Β verticals), 
όπως οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα 
υποδομών, η αυτοκινητοβιομηχανία, η υγεία, η ασφά-
λεια κ.λπ., δημιουργώντας νέες δυνατότητες σε όρους 
παραγωγικότητας. Το 5G και ο κατανεμημένος υπολογι-
σμός υπόσχονται σε διάφορους τομείς εφαρμογής (νο-
ήμονα συστήματα μεταφοράς, έξυπνες πόλεις, ευφυής 
διαχείριση δικτύων υποδομών κ.λπ.) νέες δυνατότητες 
αξιοποίησης τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη 

(Αrtificial intelligence, AI), το διαδίκτυο των αντικειμένων 
(Internet of Things, IoT), η υπολογιστική νέφους (cloud 
computing) και η υπολογιστική άκρου (edge computing) 
προκειμένου να ξεπεράσουν τις αυξανόμενες προκλή-
σεις και να δημιουργήσουν νέες έξυπνες υποδομές, 
εφαρμογές, υπηρεσίες και λειτουργίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το προτεινόμενο 
Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα δίκτυα επικοινωνιών νέας 
γενιάς, τα κατανεμημένα περιβάλλοντα εφαρμογών και 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμο-
γών των τεχνολογιών αυτών. Σκοπός του Προγράμματος 
είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε δικτυακές 
και υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέμα-
τα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών/
υπηρεσιών των τεχνολογιών αυτών. Στη νέα εποχή των 
κατανεμημένων εφαρμογών/υπηρεσιών μεγάλης κλί-
μακας όπου αξιοποιούνται οι εξελίξεις στη δικτύωση, οι 
υπολογιστές προηγμένης τεχνολογίας, οι δυνατότητες 
του μεσαίου λογισμικού και ο μεγάλος όγκος των δεδο-
μένων για την αντιμετώπιση προκλητικών προβλημάτων, 
το Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται στα πολύπλοκα ζητήματα που 
προκύπτουν σε υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας, όπως η 
αποτελεσματική αξιοποίηση των κατανεμημένων πόρων 
με ασφαλή τρόπο λαμβάνοντας υπόψη την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων και την προσαρμογή στην 
ετερογένεια των υποδομών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην 
απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτι-
κών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με 
υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική 
εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες 
που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
η αγορά εργασίας. Έχει επίσης, ως στόχο τη συστημα-
τική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, η 
οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην 
απόκτηση τεχνογνωσίας, και στη διαμόρφωση των τε-
χνολογικών εξελίξεων. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι 
η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους 
Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτι-
κού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα 
Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια πρακτικών δε-
ξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Ειδικότερα, 
ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός:

- να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα 
που άπτονται των σύγχρονων αρχιτεκτονικών δικτύων 
επικοινωνιών, όπως η δικτύωση που ορίζεται από το 
λογισμικό, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας επόμενων 
γενεών, τα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών και τα δίκτυα 
των κέντρων δεδομένων,

- να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν τις διαδι-
κτυακές υποδομές και υπηρεσίες,

- να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και 
παράλληλων συστημάτων σε δικτυακά περιβάλλοντα,

- να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες 
ασφάλειας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων,

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26192 Τεύχος B’ 2306/01.06.2021

- να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν την υπο-
λογιστική νέφους και την υπολογιστική άκρου με έμ-
φαση σε σύγχρονες τεχνικής μηχανικής μάθησης και 
τεχνητής νοημοσύνης,

- να εμβαθύνει σε θέματα διαχείρισης πόρων, χρονο-
προγραμματισμού και εξισορρόπησης φορτίου σε ετε-
ρογενή περιβάλλοντα,

- να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τεχνικές διάχυτων 
και ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων αισθητή-
ρων σε οικοσυστήματα διαδικτύου των αντικειμένων και

- να αποκτά το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για 
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφή αντι-
κείμενα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Δίκτυα 
Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλ-
λοντα Εφαρμογών», με αγγλικό τίτλο “Next Generation 
Communication Networks and Distributed Application 
Environments” μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυ-
χιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και 
Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυ-
χιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων 
τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών -
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορί-
ζεται κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο 
πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθη-
μάτων και το τρίτο την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήμα-
τα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότη-
τα διδασκαλίας και στην αγγλική, εφόσον χρειαστεί.
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση 
του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επι-
βλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική 
εκπαίδευση, δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή 
εξάσκηση των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης εργασιών 
και projects στο πλαίσιο των μαθημάτων. Επίσης, δίνει 
έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για την προετοιμασία 

των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον 
τρίτο κύκλο σπουδών. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης 
και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο (2) 
πρώτα εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση μαθη-
μάτων, ενώ το τρίτο αφορά στην εκπόνηση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Ο φοιτητές έχουν την υποχρέωση, για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., να ολοκληρώσουν επιτυχώς 
δέκα (10) μαθήματα (πέντε σε κάθε εξάμηνο). Πιο συγκε-
κριμένα, σε κάθε εξάμηνο έχουν το δικαίωμα να επιλέ-
ξουν πέντε (5) από έξι (6) προσφερόμενα μαθήματα. Το 
σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων είναι δώδεκα 
(12). Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να προετοιμαστούν 
για τον τρίτο κύκλο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να 
αντικαταστήσουν δύο (2) μαθήματα του προγράμματος 
με ένα θέμα έρευνας (εκτός της διπλωματικής εργασίας) 
στο πλαίσιο του οποίου θα μελετούν και θα παρουσιά-
ζουν ερευνητικές εργασίες ή/και θα συγγράφουν ένα 
άρθρο επισκόπησης ή/και ένα ερευνητικό άρθρο στο 
συγκεκριμένο θέμα.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας 
και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Κατά 
τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών εκπονείται 
από τους φοιτητές η μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-
σία, η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες - ECTS. Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελ-
ληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγ-
γλική εφόσον χρειαστεί. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα 
Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

 # Α’ Εξάμηνο ECTS

1 Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπηρεσίες 6

2
Σύγχρονα Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές 

Υψηλής Απόδοσης
6

3
Συστήματα Σύγχρονων Επεξεργαστών και Διάχυτος 

Υπολογισμός
6

4
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων
6

5 Τεχνικές Βελτιστοποίησης: Εφαρμογές και Παραδείγματα 6

6 Διαδικτυακές Εφαρμογές και Υπηρεσίες 6

# Β’ Εξάμηνο ECTS

7
Υπολογιστική Νέφους και Άκρου στο Διαδίκτυο των 

Πάντων
6

8
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κάθετες 

Εφαρμογές
6

9 Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Αντικειμένων 6

10 Δικτύωση Ορισμένη από το Λογισμικό και Υπηρεσίες 6

11 Ασφαλή και Έμπιστα Κατανεμημένα Συστήματα 6

12 Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων 6

Γ’ Εξάμηνο ECTS

Δ Διπλωματική Εργασία 30

Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήμα-
τα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρί-
ου, στο οποίο θα διδάσκουν επιφανείς προσκεκλημένοι 
ομιλητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Γίνονται δε-
κτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει, και τον 
εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 8
Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα διαθέτει 
ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για 
την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργα-
στηριακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, οπότε πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/
2017, σε ό,τι αφορά την προέλευση των διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ανάγκης, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογι-
στών, μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημά-
των του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026-2027, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 43.000 € και κατανέμεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.200 €

2
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές
€

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.400 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.500 €

5
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς
€

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των 

Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 

συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

18.000 €

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,
€

8
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του 

άρθρου 36 του ν. 4485/2017
1.000€

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.000 €

10

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας- 

προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 

συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

2.000 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 30.100 €

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με 

προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 

που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

12.900 €

ΣΥΝΟΛΟ 43.000 €

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 4485/2017. Έκτακτη χρηματοδότηση από δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά 
προγράμματα και από άλλους πόρους, εφόσον προκύ-
ψει, δύναται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μειωθεί 
η επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη φοίτησης είτε για 
να χορηγηθούν πρόσθετες παροχές στους φοιτητές. Τα 
τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.600 € ανά φοιτητή για 
όλο το πρόγραμμα. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 
του ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσ-
σονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κρι-
τήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, το 5% του συνό-
λου των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα 
του Β’ και Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α’ 
εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε 
ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος. Η κατανομή των 
τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α’ εξάμηνο: 700 €
Β’ εξάμηνο: 500 €
Γ’ εξάμηνο: 400 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 25 Mαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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*02023060106210008*

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,
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