
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού του Εργα-
στηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημεί-
ας, Κοσμητολογίας  - ChemBio-chemCosm» του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

2 Συγχώνευση Τομέων του Τμήματος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

3 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 20183529/07.05.2018 
(Β΄ 2502) απόφασης Συγκλήτου που αφορά στην 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυ-
όμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Distributed 
Systems, Security and Emerging Information 
Technologies).

4 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [υπ’ αρ. 
12873/29-5-2018 (Β΄ 2174) απόφαση Συγκλήτου].

5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη 
οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή του 
υποεδ. αα’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 37909 (1)
   Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού του Ερ-

γαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Χημείας, Βιο-

χημείας, Κοσμητολογίας - ChemBio-chemCosm» 

του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής. 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-

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

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564), καθώς και την 
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 όμοια απόφαση 
«Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(ΥΟΔΔ 650).

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση υπ’ αρ. 20/
02-10-2018, θέμα 49).

5. Την απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 4/19-02-2019, θέμα 30) (Β΄ 1119) για την ίδρυση 
Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημεί-
ας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory 
of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science) στο 
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Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊ-
ατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρί-
αση υπ’ αρ. 3/12-03-2021).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου με την οποία εγκρί-
νονται οι τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιο-
χημείας, Κοσμητολογίας» του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
5/26.4.2021, θέμα 20).

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων 
της υπ’ αρ. 13729/21-03-2019 (Β΄ 1119) απόφασης του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής με θέμα ίδρυση Εργαστηρίου με 
τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολο-
γίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory of Chemistry, 
Biochemistry and Cosmetic Science) στο Τμήμα Βιοϊατρι-
κών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοι-
ας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό 
του Εσωτερικού Κανονισμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Προσωπικό

Προστίθεται η παρ. 4, η οποία αναφέρει:
4. Από ομότιμους καθηγητές του Τμήματος Βιοϊατρι-

κών Επιστημών με σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το κείμενο της παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:
9. Εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-

ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Στην πρώτη παράγραφο μετά τις αίθουσες Κ4-104 και 
Κ4.103 προστίθενται οι: Κ13-206, Κ5-208. 

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται το 
κείμενο: 

Για κάθε διαφορετική ειδίκευση του Εργαστηρίου (Χη-
μεία, Βιοχημεία, Κοσμητολογία) ορίζεται από το εργαστή-
ριο ως υπεύθυνος κάποιο μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου.

Μετά το άρθρο 7. Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου 
γίνεται προσθήκη δύο (2) άρθρων. Τα άρθρα 8, 9, 10 και 
11 αναριθμούνται σε 10, 11, 12 και 13 αντίστοιχα.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των Μελών

1. Όλα τα Μέλη του Εργαστηρίου, τακτικά, συνεργαζό-
μενα, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες κ.α. θεωρούνται ότι 
ανήκουν στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου. Ως 
κύρια ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου θεωρούνται 
τα τακτικά μέλη του.

2. Όλα τα νέα μέλη, τακτικά ή συνεργαζόμενα, λαμβά-
νουν γνώση του παρόντος κανονισμού και δηλώνουν ότι 
τον αποδέχονται με αίτηση τους για ένταξη ή συνεργα-
σία στο Εργαστήριο.

3. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στις 
συνελεύσεις του Εργαστηρίου και να ενημερώνουν για 
τυχόν απουσία τους.

4. Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμ-
μετέχουν στις συνελεύσεις του εργαστηρίου, χωρίς όμως 
η συμμετοχή τους να είναι υποχρεωτική.

5. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να βοηθούν στο διοι-
κητικό και οργανωτικό μέρος του Εργαστηρίου και να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

6. Η ολοκλήρωση των ερευνητικών πρωτοκόλλων και 
των άλλων δραστηριοτήτων θα επιχειρείται κατά προ-
τεραιότητα από τα τακτικά και τα συνεργαζόμενα μέλη 
του Εργαστηρίου.

7. Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, δύναται να προσκληθούν 
να γίνουν συνεργαζόμενα μέλη και υποχρεούνται 
να προβάλλουν την ταυτότητα του Εργαστηρίου 
ChemBiochemCosm (affiliation) όταν το ερευνητικό 
έργο γίνει αποκλειστικά με τους πόρους του εν λόγω 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Κώδικας δεοντολογίας

1. Τα Μέλη του Εργαστηρίου, τακτικά και συνεργαζό-
μενα δεν αναφέρονται ποτέ με απαξιωτικά λόγια εναντί-
ον μελών του Εργαστηρίου.

2. Φροντίζουν τις δημοσιεύεις τους σε περιοδικά, 
συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων κ.α. να συ-
νεργάζονται για επιμέρους εργασίες, με άλλα μέλη του 
Εργαστηρίου.

3. Περιλαμβάνουν στις δημοσιεύσεις τους κατά προ-
τεραιότητα όλα τα μέλη του Εργαστηρίου που συνεργά-
στηκαν ή συνέδραμαν σε αυτή.

4. Τηρούν τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά.

Άρθρο 8
Πόροι

Το παρόν άρθρο γίνεται άρθρο 10. Πόροι

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Το παρόν άρθρο γίνεται άρθρο 11. Τηρούμενα Βιβλία

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Το παρόν άρθρο γίνεται άρθρο 12. Τίτλος - Σφραγίδα 
και στο τέλος προστίθεται τέταρτη παράγραφος η οποία 
αναφέρει:

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την προβολή του ένα 
ή περισσότερα λογότυπα που έχουν εγκρίνει τα Μέλη 
του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Το παρόν άρθρο γίνεται άρθρο 13. Έναρξη Ισχύος.
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Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 13729/21-03-2019 (Β΄ 1119) 
απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολο-
γίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory of Chemistry, 
Biochemistry and Cosmetic Science) του Τμήματος Βιοϊ-
ατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξακο-
λουθεί να ισχύει. Στην εν λόγω απόφαση έγινε διόρθωση 
σφάλματος, η οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1705.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 11 Μαΐου 2021

 Ο  Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 37905 (2)
    Συγχώνευση Τομέων του Τμήματος Συντήρη-

σης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564), καθώς και την υπό στοιχεία 
105167/Ζ1/12-08-2020 όμοια απόφαση «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 650).

4. Την υπ’ αρ. 20/09-12-2020 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 
για τη συγχώνευση Τομέων του Τμήματος.

5. Την υπ’ αρ. 5/26-04-2021 (θέμα 19ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δύο (2) Τομέων του 
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη στον κρατικό προυπολογισμό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συγχώνευση δύο (2) Τομέων του Τμή-
ματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως ακολούθως:

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Πριν τη συγχώνευση (2 Τομείς)

Τομέας Γ’ «Φυσικών Επιστημών»
Τομέας Δ’ «Ανθρωπιστικών Επιστημών»
Μετά τη συγχώνευση (1 Τομέας)
Τομέας Γ’ «Φυσικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Ψηφιακών Εφαρμογών»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 11 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

I

Αριθμ. 20212991 (3)
    Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 20183529/7-5-2018 

(Β΄ 2502) απόφασης Συγκλήτου που αφορά 

στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφο-

ρικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραι-

ώς, με τίτλο «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφά-

λεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορί-

ας» (Distributed Systems, Security and Emerging 

Information Technologies). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έχοντας 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 τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-09-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/03-10-2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α’  114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’  114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’  114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
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6. 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).

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (ΥΟΔΔ 617) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλο-
γής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (ΥΟΔΔ 722) απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση του 
Πρύτανη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20183529/07-05-2018 (Β΄ 2502) απόφα-
σης Συγκλήτου που αφορά στην ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμε-
νες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Distributed Systems, 
Security and Emerging Information Technologies), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 20205480/
01-09-2020 (Β’ 3977) απόφαση της Συγκλήτου.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής (συνεδρίαση 10η/19.02.2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 23η/12.03.2021).

12. Το υπ’ αρ. 20132198/22-4-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την αντικατάσταση, από το ακαδημαϊκό έτος 2021 -
2022, της υπ’ αρ. 20183529/07-05-2018 (Β΄ 2502) από-
φασης της Συγκλήτου που αφορά στην ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφά-
λεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» 
(Distributed Systems, Security and Emerging Information 
Technologies), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το 

ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο «Κυβερνοασφάλεια και 
Επιστήμη Δεδομένων» (Cybersecurity and Data Science), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» έχει ως 
αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις 
επιστημονικές περιοχές της Ασφάλειας Εφαρμογών, Συ-
στημάτων και Δικτύων, της Επιχειρησιακής Αναλυτικής 
και Αναλυτικής Δεδομένων καθώς και στις νέες επιστη-
μονικές περιοχές που δημιουργούνται από τη σύγκλιση 
των παραπάνω περιοχών, όπως είναι η ασφάλεια και η 
ιδιωτικότητα μεγάλων δεδομένων και η εφαρμογή της 
επιστήμης δεδομένων στην ανάπτυξη προηγμένων τε-
χνολογιών ασφάλειας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική 
κατάρτιση σε πεδία της Πληροφορικής που επιδεικνύουν 
ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και 
διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια αγορά εργασίας, όπως είναι τα αντικείμενα 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, με σκοπό την εκπαίδευση 
καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών 
που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των 
Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδο-
μένων» (Cybersecurity and Data Science) με τις εξής 
ειδικεύσεις: 

1. «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων» (Information and Communication Systems 
Security), συντομογραφία ΑΠΕΣ.

2. «Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συ-
στημάτων» (Infrastructure and Systems Security and 
Reliability), συντομογραφία AΑΥΣ.

3. «Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομέ-
νων» (Βusiness and Data Analytics), συντομογραφία ΕΑΑΔ.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. Θετικών ή Τεχνολογικών ή συναφών 
με τη θεματολογία του ΠΜΣ επιστημών της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) 
εξάμηνα για φοιτητές μερικής φοίτησης.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει μα-
θήματα τα οποία προσφέρουν μία συνδυαστική προ-
σέγγιση των ερευνητικών πεδίων που καλύπτει το ΠΜΣ, 
δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε βάθος εξειδίκευ-
σης σε ένα ερευνητικό πεδίο.

Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές 
πλήρους φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
επιτυχώς μαθήματα 30 πιστωτικών μονάδων ανά εξά-
μηνο. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα 15 πιστωτικών 
μονάδων και άνω ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο είναι 
αφιερωμένο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας (ΜΔΕ). H ΜΔΕ μπορεί να εκπονείται σε 
συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές 
μονάδες.

Η γλώσσα των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής δι-
ατριβής είναι η Ελληνική, με δυνατότητα αλλαγής στην 
Αγγλική μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. 
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Επι-
πλέον, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους 
της διδασκαλίας εξ αποστάσεως σε ποσοστό που ορίζει 
ο νόμος.

Τα μαθήματα, η κατανομή τους ανά εξάμηνο και 
ανά ειδίκευση καθώς και οι πιστωτικές μονάδες ECTS 
(συντομογραφία ΠΜ) παρουσιάζονται ενδεικτικά στον 
ακόλουθο πίνακα. Τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κάθε 
ειδίκευσης, δύναται να είναι μαθήματα επιλογής στις 
άλλες ειδικεύσεις. Τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία προ-
σφέρονται αποκλειστικά ως μαθήματα επιλογής και δεν 
είναι υποχρεωτικά σε κάποια ειδίκευση, θα προσαρμόζε-
ται δυναμικά, με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών 
ανά κύκλο σπουδών και τις τρέχουσες επιστημονικές 
εξελίξεις. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημά-
των και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των 
εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων 
ΑΠΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και ένα (1) 
μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή δύο (2) μαθή-
ματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα 
προσφερόμενα μαθήματα. Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοι-
τητές της ειδίκευσης ΑΑΥΣ υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και 
ένα (1) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή δύο 
(2) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα 
υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα.

Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων 
ΑΠΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και δύο (2) 
μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή τέσσερα (4) 
μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπό-
λοιπα προσφερόμενα μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο, 
οι φοιτητές της ειδίκευσης ΑΑΥΣ υποχρεούνται να πα-

ρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς 
και δύο (2) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή 
τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων 
από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
(με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)

Τίτλος μαθήματος

A
Π

ΕΣ

Α
A

ΥΣ

ΕΑ
Α

Δ

Π
Μ

Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(Network and Communications Security)

Υ 6

Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων (Information Security 
Governance)

Υ 6

Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας 
(Security Architecture Design)

Υ Υ 6

Εφαρμογές Ασφάλειας στο Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων (Secure Internet of 
Things Applications)

Υ 3

Ενσωματωμένα Συστήματα 
(Embedded Systems)

Υ 3

Σχεδίαση Αξιόπιστων Συστημάτων 
και Κρίσιμων Υποδομών (Dependable 
Systems and Critical Infrastructures 
Design)

Υ 6

Αναλυτική Δεδομένων και Μηχανική 
Μάθηση (Data Analytics and Machine 
Learning)

Υ Υ Υ 6

Διοικητική Πληροφοριακών Συστη-
μάτων και Καινοτομία (Information 
Systems Management and Innovation)

Υ 6

Τεχνικές Βελτιστοποίησης 
(Optimization Techniques)

Υ 6

Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων 
(Βig Data Management)

Υ 6

Υπολογιστικά Εργαλεία Επιχειρηματι-
κής Αναλυτικής (Computational Tools 
for Business Analytics)

3

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 
(Αlgorithms and Complexity)

3

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία 
(Αpplied Cryptography)

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)

Τίτλος μαθήματος

Α
Π

ΕΣ

Α
A

ΥΣ

ΕΑ
Α

Δ

Π
Μ

Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστη-
μάτων (Penetration Testing)

Υ 6

Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων 
(Digital Forensics)

Υ 3
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Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού 
(Malware Analysis)

Y 3

Ασφάλεια Λογισμικού 
(Software Security)

Υ Υ 6

Ασφάλεια Υλικού (Hardware Security) Υ 6
Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημά-
των (Embedded Systems Reliability)

Υ 6

Μαθηματικές Μέθοδοι Επιχειρη-
ματικής Αναλυτικής (Mathematical 
Methods for Business Analytics)

Υ 6

Βαθιά μάθηση και Εφαρμογές στην 
Ασφάλεια και στην Αναλυτική Δεδομέ-
νων (Deep Learning with Applications 
in Cybersecurity and Analytics)

Υ 3

Διαχείριση και Αναλυτική Γεωγραφικής 
Πληροφορίας (Geospatial Data 
Management and Analytics)

Υ 6

Οπτική Ανάλυση Δεδομένων 
(Visual Analytics)

Υ 3

Προηγμένες Τεχνολογίες Κρυπτογρα-
φίας και Ασφάλειας 
(Αdvanced Cryptographic and Security 
Technologies)

3

Ειδικά Θέματα Aσφάλειας και Iδιωτικό-
τητας (Special Topics in Security and 
Privacy)

3

Αναλυτική Γράφων και Δικτύων 
(Graph and Network Analytics)

3

Αναλυτική Χρονοσειρών και Πρόβλεψη 
(Time-Series Analytics and Forecasting)

3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος

Α
Π

ΕΣ

Α
A

ΥΣ

ΕΑ
Α

Δ

Π
Μ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(MSc thesis)

Υ Υ Υ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 90

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Πληροφορικής ή διδάσκοντες σύμφωνα με 
το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου 
Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες 

της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

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

Άρθρο 10
 Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη, μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2030 - 2031.

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του 
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των 132.300 
€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες 
Λογισμικού

6.600

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

13.500

Δαπάνες αναλωσίμων 5.000
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

10.000

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

10.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού του Α.Ε.Ι.

40.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του Π.Μ.Σ.

0

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνερ-
γατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 του άρθρου του 36 ν. 4485/2017)

10.400

Aμοιβές βοηθητικού και εργαστηριακού 
προσωπικού

10.500

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

18.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

 8.300

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 132.300

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται στο ποσό των 56.700 €.
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Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά 
προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών 
οργανισμών, τέλη φοίτησης και άλλες πηγές, όπως προ-
βλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 4.500 
ευρώ.

Άρθρο 12 
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 ισχύουσα νομοθεσία. Οι φοιτητές που εισήχθησαν 
στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
της προηγούμενης απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
I

Αριθμ. 26062 (4)
    Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξί-

ας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

[υπ’ αρ. 12873/29.05.2018 απόφαση Συγκλήτου 

(Β΄ 2174)].

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας 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 ιδίως την παρ. 2 
του άρθρου 45.

2. Τις ερμηνευτικές εγκύκλιους του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 163204/
Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοι-
πά θέματα» και β) 22879/Ζ1/09-02-2018 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)».

3. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θητεία 
από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

4. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-08-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-08-2023.

5. Την υπ’ αρ. 1204/14-09-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-
ΠΨΟ) πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

7. Την υπ’ αρ. 12873/29-05-2018 (Β΄ 2174) απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 40/24-04-2020).

9. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 21642/20-04-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

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

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. [απόφαση Συγκλήτου 
υπ’ αρ. 12873/29-05-2018 (Β΄ 2174)], ως ακολούθως:

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Εδάφιο 4 της παρ. 3.
Ο αριθμός των διατριβών που μπορεί να επιβλέψει 

ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ (8). 
Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών 
δεν θα προσμετρούνται στο σύνολο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 12873/29-05-2018 
(Β΄ 2174) απόφαση Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
I

Αριθμ. Δφ 11.1/7659 (5)
    Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης μέλους 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη 

οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή του 

υποεδ. αα’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του 

άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). 

Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
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διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 195).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα των 
άρθρων 12 «Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» 
και 15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις».

3. 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), και ειδικότερα του υποεδ. 
αα’ του εδ. β’, του εδ. γ’ της παρ. 3 και της παρ. 4 του 
άρθρου 8 και της παρ. 4 του άρθρου 55.

4. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) «Αυτοδίκαιη με-
ταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των 
άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Οράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. θεσσαλονίκης λόγω ένταξης τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος», (Β’ 2516, διόρθωση σφάλματος Β’ 4244).

5. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/5689/05-04-2021 αίτηση 
της Ασπασίας Τόγια του Ιωάννη, η οποία με την υπό στοι-
χεία ΔΦ 10.1/18823/20-11-2020 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής της Ελλάδος (Γ΄ 2247) εξε-
λίχθηκε από μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρης 
Καθηγήτριας που κατείχε και μετατράπηκε σε προσωπο-
παγή θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, σε μόνιμη προσω-
ποπαγή θέση βαθμίδας Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και διαχείριση πηγών 
και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθηκών» του Τμή-
ματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

6. Το υπ’ αρ. 16/20-04-2021 (θέμα 11ο) πρακτικό της 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του παρακά-
τω μέλους Δ.Ε.Π., όπως αναφέρονται στο υπό στοιχεία 
ΔΦ 10.2/2111/05-02-2021 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών 
Μεταβολών.

8. Το υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/6078/12-04-2021, ηλεκτρο-
νικό μήνυμα της νομικής υπηρεσίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

9. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

10. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

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

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), βαθμίδας 
Αναπληρωτή Καθηγητή, σε μόνιμη οργανική θέση της 
ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 
του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο Τόγια Ασπασία

Πατρώνυμο Ιωάννης

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας 
και Συστημάτων Πληροφόρησης

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020992105210008*
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