
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και του Institute for Science 
Education and Communication του Πανεπιστημί-
ου Groningen (Ολλανδία) για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

2 Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση 
Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων» της Σχο-
λής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδια-
σμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

4 Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 
θέσεων φοίτησης σε πέντε (5) Προγράμματα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023.

5 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ανάκληση προηγούμενης απόφα-
σης περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Πρόε-
δρο του Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντρι-
ας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.    1136/05.05.2022 (1)
Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-

δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και του Institute for Science 

Education and Communication του Πανεπιστη-

μίου Groningen (Ολλανδία) για εκπόνηση διδα-

κτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τις 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13.3.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση 
θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορι-
κών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» (Β’ 972).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

7. 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).

8. Tο απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 
(22.12.2021).

9. Tον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του ΕΚΠΑ (Β’ 1394/2018).

10. Tο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Institute for Science Education and Communication 
του Πανεπιστημίου Groningen (Ολλανδία).

11. Tο απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(18η συνεδρία, 24.03.2022).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την έγκριση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
μεταξύ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και του Institute for Science Education 
and Communication του Πανεπιστημίου Groningen 
(Ολλανδία) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με 
συνεπίβλεψη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 10114 (2)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

  Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ. 155/2009 «Έγκρι-

ση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου» (Α΄197).

- Τις διατάξεις της περ. λγ) της παρ. 2 του άρθρου 13 και 
της περ. ιθ) της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

- Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσο-
γειακών Σπουδών, αριθμ. συνεδρίασης 5/11.11.2021.

- Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, υπ. αρ. 21/31.03.2022 συνεδρίασης σχετικά 
με την αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή Νικόλαου 
Σταμπολίδη του Χρήστου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμή-
ματος Μεσογειακών Σπουδών.

- Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος του Επίτιμου 
Διδάκτορα είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη 
διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζει:

Να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα του 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον 
Ομότιμο Καθηγητή Νικόλαο Σταμπολίδη του Χρήστου, 
ο οποίος διέπρεψε στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και 
να του απονεμηθεί σχετικό ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 10 Μαΐου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 11085 (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση 

Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων» της Σχο-

λής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδια-

σμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 266/1997).

2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α’) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Την υπό στοιχεία 42777/Ζ1/14.03.2018 εγκύκλιο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ίδρυση -Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 52585/Ζ1 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετονομασία της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)» (Β’ 2124/2021).
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8. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης «Ανασυγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου’ (ΥΟΔΔ 721)» (ΥΟΔΔ 786/2021).

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 538/20.01.2022 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ασκούσας καθήκοντα της Κοσμητείας 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997.

10. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 542/2.13.ακ./ 
17.02.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

11. Την κοινοποίηση του πρακτικού της υπό στοιχεία 
542/2.13.ακ./17.02.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας 
Επιτροπής, υπ’ αρ. ΕΑΠ: 5299/01.03.2022, προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διά-
ταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

12. Την υπ’ αρ. 1437/14.05.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π..

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων» της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδια-
σμού (Σ.ΕΤ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Απο-
τύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’  114) και ν. 2552/1997 
(Α’ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η διεπιστη-
μονική κατάρτιση επιστημόνων στην καταγραφή, στην 
αποτύπωση και στην τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων και 
γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, 
τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. 
αφορούν κυρίως στις επιστήμες της τοπογραφίας, της 
αρχιτεκτονικής, της αρχαιολογίας, της αρχαιομετρίας, 
καθώς και στις επιστήμες των μηχανικών, της γεωγρα-
φίας και της συντήρησης μνημείων.

Στόχος είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της 
τεκμηρίωσης των μνημείων, με έμφαση στην αποκάλυ-
ψη, στην αποτύπωση, στην καταγραφή και εν τέλει στην 
προστασία τους. Στο πρόγραμμα εξετάζονται διεξοδικά 
οι τεχνικές για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση αρ-

χαιολογικών χώρων και μνημείων, καθώς και μέθοδοι για 
τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων 
πεδίου και την παρουσίασή τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι 
θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα 
της αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων με στόχο 
την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημεί-
ων και Αρχαιολογικών Χώρων». Ο τίτλος θα απονέμεται 
από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και δη από τη 
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού 
του Ε.Α.Π.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου 
ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστι-
κού αντικειμένου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην ελληνική 
γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2552/1997.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν:

α. τρεις (3) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): μία (1) υποχρε-
ωτική και δύο (2) επιλογής,

β. τέσσερις (4) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες 
(Ε.Θ.Ε.): τρεις (3) υποχρεωτικές και μία (1) επιλογής και

γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τρία (3) ακαδη-

μαϊκά εξάμηνα (1 ½ ακαδημαϊκό έτος). Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Κατά τη διάρκεια των σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής 
υποχρεούται να ολοκληρώσει είτε τρεις (3) Θ.Ε., τρεις (3) 
Ε.Θ.Ε. και να εκπονήσει Μ.Δ.Ε. είτε δύο (2) Θ.Ε., τέσσερις 
(4) Ε.Θ.Ε. και να εκπονήσει Μ.Δ.Ε.

Η διάρθρωση διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
1ο Εξάμηνο (30 ECTS).
Θ.Ε.: Πολιτιστική Κληρονομιά (Υ, 10 ECTS), η οποία κα-

λύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Εισαγωγή στην πολιτιστική κληρονομιά - Βασικές 

Έννοιες.
- Φορείς προστασίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
- Εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της 

Αρχιτεκτονικής.
- Θεωρητικές αρχές και πρακτικές προστασίας της πο-

λιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
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Ε.Θ.Ε.: Μέθοδοι Χωρικής Μέτρησης και Τεκμηρίωσης 
(Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά αντι-
κείμενα:

- Μέθοδοι και τεχνικές για τη γεωμετρική τεκμηρίωση 
μνημείων.

- Τοπογραφική μέθοδος αποτύπωσης.
- Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

Γης (GIS).
Ε.Θ.Ε.: Εισαγωγή στον Ψηφιακό Σχεδιασμό (Υ, 10 ECTS), 

η οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Η αντίληψη στο ψηφιακό σχέδιο.
- Εισαγωγή στον διδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό.
- Επεξεργασία και τροποποίηση διδιάστατων αντικει-

μένων.
- Ανάλυση και σύνθεση του διδιάστατου ψηφιακού 

χώρου.
- Εισαγωγή στον τριδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό.
- Βασικές αρχές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.
2ο Εξάμηνο (30 ECTS).
Θ.Ε.: Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων Πεδίου (Ε, 10 

ECTS), η οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο για την αποκά-

λυψη και για την προστασία των αρχαιοτήτων.
- Ανασκαφή και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες πεδίου.
- Μέθοδοι συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για 

τον σχεδιασμό προγραμμάτων προστασίας μνημείων.
Θ.Ε.: Αρχαιομετρία (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα 

εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Εισαγωγή στην αρχαιομετρία και την ισοτοπική ανά-

λυση.
- Μέθοδοι χρονολόγησης αρχαίων υλικών.
- Διαγνωστικές μέθοδοι αρχαιοϋλικών.
- Γεωφυσικές διασκοπήσεις.
Ε.Θ.Ε.: Προχωρημένη Μοντελοποίηση και Φωτορεα-

λισμός (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά 
αντικείμενα:

- Προχωρημένη μοντελοποίηση στον υπολογιστή.
- Ψηφιακή κάμερα.
- Φωτισμός στο εικονικό περιβάλλον.
- Ψηφιακά υλικά.
- Αλγόριθμοι εικονικής αναπαράστασης και σκίασης
Ε.ΘΕ.: Φωτογραμμετρία (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει 

τα εξής γνωστικά.
αντικείμενα:
- Φωτογραμμετρικές μέθοδοι και τεχνολογίες.
- Φωτογραμμετρικοί προσανατολισμοί.
- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και παραγωγή τριδι-

άστατου μοντέλου.
3ο Εξάμηνο (30 ECTS).
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 

ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.

Άρθρο 7 
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του 
ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστη-
μονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται 
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2028-2029 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83).

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 10 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 11031  (4)
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 

θέσεων φοίτησης σε πέντε (5) Προγράμματα Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 4 και 5 του 

άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266).
2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 26 του 

ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
4. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης «Ανασυγκρότηση 
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της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου’ (ΥΟΔΔ 721)» (ΥΟΔΔ 786/2021).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

6. Τα πρακτικά του με υπό στοιχεία 549/2.3.ακ./ 
09.05.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων 
θέσεων φοίτησης στις 960 σε πέντε (5) Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

A/A Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Θέσεις 
χειμερινού 
εξαμήνου

Θέσεις 
εαρινού 

εξαμήνου

1
MSc in Innovation 
Management and 
Entrepreneurship

100 100

2 Παραστατικές Τέχνες 60 60
3 Φιλοσοφία και Τέχνες 120 120

4

Σύγχρονος ιταλικός 
πολιτισμός και ειδικά 
ζητήματα ορολογίας 
και ερμηνείας

100 100

5 Επιδημιολογία 100 100

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 10 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 48954 (5)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ανάκληση προηγούμενης απόφα-

σης περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Πρό-

εδρο του Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύ-

ντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

  ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Και-

νοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199) και ιδίως τα άρθρα 
8 παρ. 10 και 9 παρ. 7 και 8 αυτού.

2. Την υπ’ αρ. 195245/2018 απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινο-

τομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (Β’ 5252) και ιδίως την  παρ. 2 του 
άρθρου 11 αυτής.

3. Την περ. δ της παρ. 12 του άρθρου 87 και τα άρθρα 
59 έως 63 ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

4. Το άρθρο 9 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α΄45).

5. Την υπ΄αρ. 35627/31.03.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συγκρότηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 246).

6. Τη υπ΄αρ. 35869/15.04.2021 απόφαση της 102ης 
Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί εκλογής της 
Καθηγήτριας Ξένης Χρυσοχόου ως Προέδρου του Ε.Σ. 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: Ε4ΖΙ46Μ77Γ-273).

7. Την υπ’ αρ. 38750/12.4.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί διορισμού 
της Αικατερίνης Κουραβέλου στη θέση της Διευθύντριας 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΥΟΔΔ 335).

8. Την υπ’ αρ. 38446/26.7.2021 απόφαση της 110ης 
Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Β’ 4065).

9. Την υπ’ αρ. 48784/6.5.2022 εισήγηση της Διευθύ-
ντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Αικατερίνης Κουραβέλου, απο-
φασίζει:

1. Την εκχώρηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων 
του Επιστημονικού Συμβουλίου στη Διευθύντρια του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Αικατερίνη Κουραβέλου του Βασιλείου:

i. Τη διενέργεια πάσης φύσεως προμηθειών (αγαθών 
και υπηρεσιών), σύναψη και λύση πάσης φύσεως συμ-
βάσεων (λ.χ. προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, έργου, 
εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου κ.ά.) και τη 
ματαίωση διαδικασιών απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμ-
βάσεων (ν. 4412/2016 κ.λπ.), τη σύναψη συμβιβασμών 
(δικαστικών και εξωδίκων) και την έγκριση πάσης φύσε-
ως δαπάνης έως του ποσού των ευρώ 30.000,00 (χωρίς 
Φ.Π.Α.), ανά συναλλαγή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
από το Επιστημονικό Συμβούλιο προϋπολογισμού του 
Ιδρύματος καθώς και την έγκριση/ανάληψη πολυετών 
υποχρεώσεων/δεσμεύσεων έως του ποσού των 30.000 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ii. Τη σύναψη και λύση συμβάσεων, την έγκριση δαπά-
νης και την ανάληψη υποχρέωσης, ανεξαρτήτως ποσού, 
για τη μισθοδοσία του τακτικού και έκτακτου προσωπι-
κού, τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, την 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ιδρύ-
ματος, την εξόφληση δαπανών κοινοχρήστων, λογα-
ριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και τηλεφωνίας 
(κινητής και σταθερής) και την καταβολή μισθωμάτων, 
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Επιστημονικό Συμ-
βούλιο προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

iii. Τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διάθεσης, απόσπασης και μετάταξης προσωπικού κατά 
τις κείμενες διατάξεις.

iv. Τη σύνταξη και δημοσίευση προκήρυξης, την αξιο-
λόγηση και την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπι-
κού του Ιδρύματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και τις σχετικές αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβου-

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24402 Τεύχος B’ 2464/19.05.2022

λίου καθώς και τη σύναψη και λύση των συμβάσεων του 
προσωπικού, ανεξαρτήτως ποσού, και παντός είδους 
σχετικού εγγράφου.

v. Τη συγκρότηση (ορισμό της σύνθεσης, της λειτουρ-
γίας και ανάθεση αρμοδιοτήτων) επιτροπών επί πάσης 
φύσεως ζητημάτων που αφορούν την οργάνωση και 
λειτουργία του Ιδρύματος (διενέργειας διαγωνισμών, 
πρόσληψης προσωπικού κ.λπ.) για τη μελέτη του ζητή-
ματος και υποβολή σχετικής εισήγησης.

vi. Την τοποθέτηση και μετακίνηση του πάσης φύσεως 
προσωπικού του Ιδρύματος καθώς και τη λήψη απόφα-
σης για κάθε άλλο θέμα του προσωπικού του Ιδρύματος 
και της υπηρεσιακής αυτού κατάστασης (λ.χ. απόφαση 
για τη χρήση των χώρων και εξοπλισμού του Ιδρύματος, 
ανάθεση καθηκόντων ευθύνης και ειδικών καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων, έγκριση αδειών, επιμόρφωση, εκπαί-
δευση κ.λπ.).

vii. Τη λήψη απόφασης για την κατάταξη σε μισθολο-
γικό κλιμάκιο, τη μισθολογική εξέλιξη (αλλαγή μισθο-
λογικού κλιμακίου), την αναγνώριση της προϋπηρεσίας 
και της συνάφειας του περιεχομένου των μεταπτυχιακών 
σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος.

viii. Την έγκριση και θέσπιση όλων των διαδικασιών 
οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυ-
ναμικού και εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης και 
λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και όλων των σχετικών 
πρότυπων εγγράφων.

ix. Την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων που 
απορρέουν από την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ιδρύμα-
τος, κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασί-
ας Δεδομένων, τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), όπως εκάστοτε 
ισχύουν, και στη λοιπή εκάστοτε ισχύουσα εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία και στην εγκεκριμένη Πολιτική 
Προστασίας του Ιδρύματος.

x. Τη λήψη απόφασης για όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν την ασφάλεια των πληροφοριών, σύμφωνα με την 
σχετική εγκεκριμένη πολιτική του Ιδρύματος.

xi. Την υπογραφή, ως νόμιμη εκπρόσωπος του Ιδρύ-
ματος, παντός είδους εγγράφων του Ιδρύματος προς 
τρίτους, και την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε τρίτου, νομικού ή 
φυσικού, προσώπου και δημόσιας αρχής, συμπεριλαμ-
βανομένων των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών 
της χώρας (μη εξαιρουμένου του Α.Ε.Δ., του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του 
Αρείου Πάγου), σε κάθε είδους εκδηλώσεις, διαδικασίες, 
συμπράξεις, συνεργασίες και άλλες συναφείς δραστηρι-
ότητες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και 
το διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων του Ιδρύματος 
ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπών και όλων των δημο-
σίων αρχών και δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών 
της χώρας (μη εξαιρουμένου του Α.Ε.Δ., του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του 
Αρείου Πάγου).

xii. Την έκδοση και δημοσίευση των Οδηγών Διαχεί-
ρισης - Υλοποίησης όλων των Δράσεων του Ιδρύματος.

2. Την ανάκληση της με υπ’ αρ. 38446/26.7.2021 από-
φασης της 110ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Β’ 4065).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος

ΞΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ   
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*02024641905220008*

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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