
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή Προσωποπαγών Θέσεων Μελών 
Δ.Ε.Π (Λεκτόρων Εφαρμογών) του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων σε Προσωποπαγείς Θέσεις Λεκτόρων 
Πανεπιστημίου.

2 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

3 Μετονομασία του Τομέα Θεατρολογίας και Μου-
σικολογίας σε Τομέα Θεατρικών, Κινηματογρα-
φικών και Μουσικών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστή-
μες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 
(Administration and Leadership in Sciences of 
Education and Lifelong Learning)» του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-
λής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5 Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης και Δι-
αχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18652 (1)
   Μετατροπή Προσωποπαγών Θέσεων Μελών 
Δ.Ε.Π (Λεκτόρων Εφαρμογών) του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων σε Προσωποπαγείς Θέσεις Λεκτό-
ρων Πανεπιστημίου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(Συν. 1063/17-4-2019 Θέμα 6ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Ιωαννίνοις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/

2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-

τάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

4. Το ΦΕΚ 1377/20-11-2018, τεύχος Τρίτο, «Οργανισμοί -
Λοιποί Φορείς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4485/2017

(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων μελών 
Δ.Ε.Π. (Λεκτόρων Εφαρμογών) του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Πανεπι-
στημίου.

Οι Λέκτορες Εφαρμογών των οποίων οι θέσεις μετα-
τρέπονται σε θέσεις Λεκτόρων Πανεπιστημίου είναι οι:

1. Νικόλαος Αρνής του Ιωάννη, μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. 

2. Παρασκευή Μπέζα του Εμμανουήλ, μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 23 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 4701 (2)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. 

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συν. 403η/21-03-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/Α’/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159/Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών 
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 
25/Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/Α΄/
15.04.1983) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει 
σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/Α΄/12-6-2018).

4. Το ΦΕΚ 82/ΥΟΔΔ/18-02-2016) και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

5. Την αριθμ. 11436/03.09.2018 πράξη με [ΑΔΑ: 
90ΖΝ469Β7Γ-0ΒΨ] συγκρότησης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -2019.

6. Το αριθμ. 3028/19-03-2019 έγγραφο της Αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού Μαρίας 
Μουζουράκη.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στην αριθμ. 400ή/17-01-2019 συνεδρίαση σχε-
τικά με το παρόν θέμα.

8. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

10. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα, αποφασί-
ζει και εγκρίνει:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τις διαθέσιμες κενές ορ-
γανικές θέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση της Αγγελικής – Χαρί-
κλειας Χαρλαύτη, Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας του Τμήματος 
Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμη-
νείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στον τομέα Νεότερης Ιστορίας με γνωστικό αντι-
κείμενο «Ναυτιλιακή Ιστορία», με μεταφορά πίστωσης της 
θέσης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 23 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

 Αριθμ. 4700 (3)
Μετονομασία του Τομέα Θεατρολογίας και Μου-

σικολογίας σε Τομέα Θεατρικών, Κινηματογρα-

φικών και Μουσικών Σπουδών του Τμήματος 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Κρήτης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/Α΄/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159/Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών 
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 
25/Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/
Α΄/15.04.1983) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπι-
στημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το ΦΕΚ 82/ΥΟΔΔ/18-02-2016) και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Την αριθμ. 11436/03.09.2018 πράξη με [ΑΔΑ: 
90ΖΝ469Β7Γ-0ΒΨ] συγκρότησης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -2019.

4. Την απόφαση της 7ης/13-03-2019 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδοθείσα ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 
απόφαση.

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017).

7. Το π.δ. 103 (Φ.Ε.Κ. 48/15-04-1983) «Διαδικασία έντα-
ξης καθηγητών, πλήρωση θέσεων Διδακτικού – Ερευνη-
τικού Προσωπικού, διάρθρωση σε Σχολές Τμήματα και 
Τομείς και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία 
του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την αριθμ. 403η/21-03-2019 τακτική συ-
νεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε 
και εγκρίνουμε:
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Τη μετονομασία του Τομέα Θεατρολογίας και Μου-
σικολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Τομέα Θεατρικών, 
Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 23 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 4975 (4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστή-

μες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 

(Administration and Leadership in Sciences of 

Education and Lifelong Learning)» του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-

λής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ΄ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και 
τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 
και τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του 
ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(Β’ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α 129) «Μετονομασία του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-

στημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρό-
τηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Την ομόφωνη απόφαση της 9/01.03.2019 έκτα-
κτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκ-
παιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής που εγκρίνει την 
εισήγηση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Ηγεσία στις 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 
(Administration and Leadership in Sciences of Education 
and Lifelong Learning)».

12. To απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της ιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 
(Administration and Leadership in Sciences of Education 
and Lifelong Learning)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Αν-
θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών (αρ. συνεδρίασης 
5/20-03-2019).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συ-
νεδρίασης 17/26-03-2019).

14. Το αριθμ. 203 της 17.1.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και Τεχνών.

15. Το αριθμ. 60181/Ζ1/16.4.2019 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ίδρυ-
σης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Δι-
οίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και 
της Διά Βίου Μάθησης (Administration and Leadership 
in Sciences of Education and Lifelong Learning)» ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
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χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 
(Administration and Leadership in Sciences of Education and Lifelong Learning)». Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται η 
διάρθρωση του και ρυθμίζονται οι κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας του.

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 
Μάθησης (Administration and Leadership in Sciences of Education and Lifelong Learning)» έχει ως αντικείμενο τη 
διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης 
και ηγεσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και η 
ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που αφορούν στο αντικείμενο της οργάνω-
σης και διοίκησης της εκπαίδευσης γενικότερα και των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και 
φορέων διά βίου μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Δ.Β.Μ., 
Π.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., κ.λπ.).

Άρθρο 3
Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) επιπέδου Master of Science (Μ.Sc.) στη «Διοίκηση 
και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Administration and Leadership in Sciences 
of Education and Lifelong Learning)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τέσσερα (4) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) έτη από 
την ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών 

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.). Η επιτυχής ολοκλήρωση 
του προγράμματος που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολού-
θηση και επιτυχή εξέταση στα κατώτερα αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και Πρακτική Άσκηση (Practicum), 
τα οποία πιστώνονται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), καθώς στη συγγραφή και εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.). Το κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(E.C.T.S). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου ολοκληρώνονται σε 13 πλήρεις εβδομάδες. Η πίστωση των μονάδων ανά 
μάθημα και εξάμηνο αποτυπώνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α’ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος E.C.T.S (Π.Μ.)

1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση Υ 7

2. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Υ 8

3. Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση Υ 8

4. Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υ 7

Β ’ Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος E.C.T.S (Π.Μ.)
5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία Υ 7
6. Εκπαιδευτική Ηγεσία, Δεοντολογία και Ηθική Υ 8
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7. Επαγγελματική Συμβουλευτική 
και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας Στελεχών Εκπαίδευσης Υ 7

8. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Υ 8

Γ ’ Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος E.C.T.S (Π.Μ.)
9. Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ 8

10. Πρακτική Άσκηση (Practicum) Υ 22

Δ ’ Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Τύπος E.C.T.S (Π.Μ.)
11. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΕΡΓ 30

Με πρόταση των οργάνων διοίκησης του Π.Μ.Σ. και της Συγκλήτου μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμ-
ματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων και θα περιλαμβάνεται στον Κα-
νονισμού Σπουδών του Προγράμματος Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συν-
δυάζουν α) δια ζώσης μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια και β) εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 3 στο άρθρο 30 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Γλώσσα Διδασκαλίας - εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και σε περίπτωση προσκεκλημένων εισηγητών από το 
εξωτερικό η αγγλική. Σε ό,τι αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η γλώσσα είναι η 
ελληνική ή η αγγλική.

Άρθρο 8 
Αριθμός εισακτέων 

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα ορίζεται σε συνολικά εξήντα 
(60) άτομα ανά έτος. Ως υπεράριθμοι φοιτητές, και μόνο ένας κατ’ έτος, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται τα 
μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ..

Άρθρο 9
Διδακτικό και λοιπό Προσωπικό - Υλικοτεχνική Υποδομή 

Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. θα προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος 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 (Α’ 195), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 36, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), η Συνέλευση του Τμήματος εφόσον 
κρίνει ότι η κάλυψη των αναγκών του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτεται από αυτές τις κατηγορίες με αιτιολογημένη απόφαση 
της δύναται να αποφασίσει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την 
πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 
258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Οι διοικητικές ανάγκες του Τμήματος θα εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος, η οποία στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται κατόπιν σχετικής προκηρύξεως.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στους χώρους διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής, και θα αξιοποιούνται οι αίθουσες και τα αμφιθέατρα διδασκαλίας, οι αίθουσες σεμιναρίων και συνεδρίων, η 
αίθουσα τηλεκπαίδευσης, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός που προσφέρει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή 
βιβλιοθήκη και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
για την απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος.

Άρθρο 10 
Προϋπολογισμός - Κόστος Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δωρεές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων των ΕΛΚΕ, πλεονάσματα, 
τέλη φοίτησης και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Ο προϋπολογισμός λειτουργίας κάθε κύκλου ανέρχεται στο ποσό των 
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126.000 € (υπολογίζεται η πληρωμή διδάκτρων του 70% των φοιτητών καθώς το 30% ενδεχομένως να πληροί τα 
κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης) και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων 
και δαπανών ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΚΥΚΛΟΥ Ποσό σε €

1 Τέλη φοίτησης 126.000 €

ΣΥΝΟΛΟ 126.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΚΛΟΥ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00 €

2 Δαπάνες αναλώσιμων 1.000,00 €

3 Δαπάνες χορήγησης δύο (2) ακαδημαϊκών υποτροφιών 2.000,00 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 4.000,00 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 5.000,00 €

6
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. και προσωπικού της παρ. 5 του άρθ. 36 του ν. 4485/2017

48.450,00 €

7 Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 2.000,00 €

8 Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 16.000,00 €

9 Δαπάνες δημοσιότητας - προβολής 1.300,00 €

10 Δαπάνες αγοράς εκπαιδευτικού υλικού 950,00 €

11 Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων και εργασιών πεδίου 5.500,00 €

ΜΕΡΙKO ΣΥΝΟΛΟ (70%) 88.200 €

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 37.800 €

ΣΥΝΟΛΟ 126.000 €

Άρθρο 11 
Τέλος φοίτησης 

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τέλος φοίτησης ύψους 3.000 €, καθώς και από άλλους πόρους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η ύπαρξη του συγκεκριμένου τέλους φοίτησης 
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους 
φοιτητές. Καλύπτονται οι ανάγκες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ., καθώς και οι αμοιβές διδασκαλίας. 
Επιπλέον, χρηματοδοτούνται προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού, ερευνητικές ανάγκες, καθώς και εκδηλώσεις 
και αναμορφώσεις χώρων λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουργίας, 
με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 13
Λοιπές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 2 (5)
Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης και Δι-

αχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
(Συν. 148η/05.04.2019)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/

04.08.2017) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατες 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 2 του ν. 4521/2018 
(ΦΕΚ 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Την 13/20.12.2018 απόφαση της 143ης Συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 
6ΗΡΝ469Β7Δ-0ΝΨ).

4. Την 25/26.02.2019 απόφαση της 78ηςΣυνεδρίασης 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου (26.02.2019), (ΑΔΑ: 64ΩΖ469Β7Δ-
ΜΧΜ).

5. Το αριθμ. 3535/02.04.2019 έγγραφο του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 15 Οδηγού Χρηματο-
δότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κον-
δυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 
τίτλο: «Κανονιστικό πλαίσιο ανταποδοτικών υποτροφιών 
συμμετοχής σε ερευνητικό έργο» ως προς την έκταση 
εφαρμογής του ως ακολούθως:

Το παλαιό άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 15 - Κανονιστικό πλαίσιο ανταποδοτικών υπο-

τροφιών συμμετοχής σε ερευνητικό έργο.
Oι ανταποδοτικές υποτροφίες προορίζονται για υπο-

ψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στο Πανεπι-
στήμιο, ως αντάλλαγμα για την απασχόληση τους στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, από 
πόρους που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά 
και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης τους. Με βάση το προαναφερθέν 
θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμ-
μάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυ-
λίων Έρευνας είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφίας σε 
διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνη-
τές, οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικές ομάδες συγχρη-
ματοδοτούμενων έργων σε βάρος του προϋπολογισμού 
για δαπάνες «Υποτροφίες» ή «Αμοιβές Ερευνητών».

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε έργου καθορίζει στο 
σχετικό τεχνικό δελτίο τον συνολικό αριθμό των θέσεων 
με υποτροφία, το ύψος του χρηματικού ποσού, καθώς 
και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή. Κατά 
την διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Επιστημονικά 
Υπεύθυνος υποβάλει στον ΕΛΚΕ αίτημα που περιλαμ-
βάνει:

• Την αίτησή του για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος, μαζί με όλη την απαραίτητη 
πληροφορία,

• βεβαίωση ότι η χορήγηση υποτροφίας προβλέπεται 
στο πρόγραμμα,

• τη συγκρότηση της ερευνητικής ομάδας όπου ανα-
φέρεται η θέση υποτροφίας.

Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημοσίευση της πρόσκλησης, 
δεσμεύει τις προβλεπόμενες πιστώσεις βάσει του προϋ-
πολογισμού του έργου και συγκροτεί την Επιτροπή αξιο-
λόγησης των προτάσεων. Προκειμένου να συγκροτηθεί 
η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων σε συνέχεια 
δημοσίευσης πρόσκλησης, ακολουθείται η κάτωθι δι-
αδικασία:

Α. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου εισηγείται 
στην Επιτροπή τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των 
αιτήσεων.

Β. Την επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζουν μέλη ΔΕΠ 
συναφούς αντικειμένου (τρία τακτικά και τρία αναπλη-
ρωματικά) στην οποία δύναται να συμμετάσχει ο Επι-
στημονικά Υπεύθυνος του έργου. Στην επιτροπή αξιο-
λόγησης δύναται να συμμετάσχουν μέλη ΕΔΙΠ, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος συναφούς αντικειμένου.

Γ. Η απόφαση για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιο-
λόγησης των υποψηφίων εκδίδεται από την Επιτροπή.

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη συ-
νέχεια ολοκληρώνει την διαδικασία με βάση το πλαίσιο 
διαχείρισης του κατά περίπτωση έργου και τον υπάρχο-
ντα οδηγό χρηματοδότησης. Η τελική έγκριση για την 
χορήγηση της υποτροφίας πραγματοποιείται από την 
Επιτροπή με βάση την εισήγηση της σχετικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων δια-
μορφώνονται: α) με ακαδημαϊκά πρότυπα που ανταπο-
κρίνονται στο είδος της υποτροφίας (διδακτορική ή με-
ταδιδακτορική), (β) σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο, 
τη μεθοδολογία και τη μορφή της έρευνας του εκάστοτε 
ερευνητικού έργου (βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, 
πειραματική ανάπτυξη ή άλλο) και (γ) σύμφωνα με τις 
ανειλημμένες υποχρεώσεις και τα παραδοτέα στο πλαί-
σιο του έργου, εφόσον η υποτροφία αφορά συμμετοχή 
σε ερευνητικό έργο. Ειδικότερα, λαμβάνονται τουλάχι-
στον υπόψη, με επιμέρους βαρύτατα που καθορίζεται 
από την επιτροπή αξιολόγησης:

1. Τίτλοι σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό 
προκήρυξης θέσης.

2. Η συνάφεια των σπουδών ή της προηγούμενης 
ερευνητικής ή άλλης εμπειρίας με το φυσικό αντικείμενο 
του ερευνητικού έργου. Ειδικότερα στην περίπτωση δι-
δακτορικών υποτρόφων, λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια 
της έρευνας στο πλαίσιο του εκπονούμενου διδακτορι-
κού με το φυσικό αντικείμενο του έργου.

3. Εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνολογικές ή άλλης 
μορφής δεξιότητες απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
της υπό ανάθεσης έρευνας.

4. Το συνολικό επιστημονικό έργο (π.χ. δημοσιεύσεις 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια κ.λπ.).

5. Συστατικές επιστολές.
Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή αξιολόγησης διατη-

ρεί το δικαίωμα της προφορικής ή γραπτής εξέτασης 
του υποψηφίου για την πιστοποίηση της επιστημονικής 
επάρκειας του στο φυσικό αντικείμενο του έργου, καθώς 
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και της προσωπικής συνέντευξης του υποψηφίου για 
την αξιολόγηση των οργανωτικών και επικοινωνιακών 
ικανοτήτων καθώς και το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας και αυτενέργειας του υποψηφίου.

Για τη χορήγηση της υποτροφίας, είναι απαραίτητη 
προσκόμιση στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου των παρακάτω δικαιολογητικών:

Α. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ο 
υπότροφος. Ως ασφαλιστικός φορέας νοείται και η φοι-
τητική ασφάλιση.

Β. Στη περίπτωση διδακτορικών φοιτητών ή μεταδι-
δακτορικών ερευνητών βεβαίωση της Γραμματείας του 
Τμήματος του αντίστοιχου προγράμματος ότι ο υπότρο-
φος είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα.

Γ. Βεβαίωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου ότι ο υπό-
τροφος συμμετέχει και δραστηριοποιείται στην ερευνη-
τική ομάδα του έργου.

Επισημαίνεται ότι:
Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως 

υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να λαμβάνουν συγ-
χρόνως υποτροφία από άλλα χρηματοδοτούμενα προ-

γράμματα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ ή προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Πανεπιστημίου.

Oι υπότροφοι μπορούν να αμείβονται συγχρόνως και 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες από άλλο έργο που χειρί-
ζεται ο ΕΛΚΕ, αρκεί να μην υπερβαίνουν σε συνολική 
απασχόληση τις 143,33 ώρες το μήνα.».

Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(ν. 4547/2018, άρθ. 98, παρ. 6) υπάρχει η δυνατότητα 
να παρέχονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου ανταποδοτικές υποτροφίες 
με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέ-
ρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα 
(40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες (έργα) του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 5 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

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