
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών 
Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2 Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/
Επιχειρήσεις».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 61479 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολο-

γιστικών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανι-

κών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 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. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά 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 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών 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. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες 
Υπολογιστικών Συστημάτων».

10. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών 
Συστημάτων».

11. Την υπ’ αρ. 3/05-02-2021 πράξη της Συνέλευσης 
(θέμα 2ο) 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 
«Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων».

12. Την υπ’ αρ. 5/18-5-2021 απόφαση (θέμα 2ο) της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής «Ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο ’’Προηγμένες 
Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων’’».

13. Την υπ’ αρ. 6/20-05-2021 απόφαση (θέμα 15ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση 
του ΠΜΣ με τίτλο ’’Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστι-
κών Συστημάτων’’».

14. Το υπ’ αρ. 41092/25-5-2021 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες 
Υπολογιστικών Συστημάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 (αρ. πρωτ.: 
58547/Ζ1/25-5-2021), της πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. 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» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και την 
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12- 08-2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) όμοια.

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 βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων», 
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, Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο 
«Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων» 
και αγγλικό τίτλο “Advanced Computing Systems”, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 32). Ο 
τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η διοικητική στή-
ριξη του προγράμματος παρέχεται από το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
στο Αιγάλεω.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων και οι νέες 
υποδομές επηρεάζουν τομείς όπως η διαβίωση στις 
σύγχρονες πόλεις, τα συστήματα μεταφοράς, τα δίκτυα 
υποδομών, η βιομηχανία και η υγεία, δημιουργώντας 
νέες δυνατότητες και δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποί-
ησης τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial 
intelligence) και το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet 
of Things). Η προσωποποίηση της επικοινωνίας με τα 
υπολογιστικά συστήματα με τεχνολογίες αναγνώρισης 
φωνής και τεχνητής αίσθησης, οι τεχνολογίες εικονικής 
και επαυξημένης πραγματικότητας, οι εφαρμογές της 
ρομποτικής, η Έξυπνη Βιομηχανία (smart Industry 4.0) 
και οι τεχνολογίες blockchain χρησιμοποιούνται ήδη, 
ενώ τεχνολογίες που σχετίζονται με την κβαντική υπο-
λογιστική, παρόλο που δεν είναι ευρύτερα διαθέσιμες, 

αποτελούν αντικείμενο έρευνας από ερευνητικούς ορ-
γανισμούς και εταιρείες. Όλες οι ανωτέρω τεχνολογίες 
και οι εφαρμογές που σχετίζονται με αυτές αποτελούν 
απόρροια της εξέλιξης των τεχνολογιών που σχετίζεται 
με τα υποκείμενα υπολογιστικά συστήματα.

Το προτεινόμενο ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα υπολογι-
στικά συστήματα, τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται, 
τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές 
τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδι-
κευμένων γνώσεων σε υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής 
καθώς και σε θέματα ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών 
των τεχνολογιών αυτών. Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στην από-
κτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, 
με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική 
κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιβάλλουν οι 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. 
Έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρ-
μοσμένη επιστημονική έρευνα, η οποία συμβάλλει στην 
παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσί-
ας και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων. 
Στόχος του ΠΜΣ είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που 
θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις 
Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμ-
βάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και 
την πρόοδο της χώρας.

Το ΠΜΣ επιτυγχάνει την καλλιέργεια πρακτικών δεξιο-
τήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο απόφοιτος του ΠΜΣ θα είναι σε θέση, μεταξύ 
άλλων, να:

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει υπολογιστικά συστήματα 
υψηλών επιδόσεων για εξειδικευμένες εφαρμογές

• Σχεδιάζει και προγραμματίζει μη επανδρωμένα οχή-
ματα

• Αναπτύσσει εφαρμογές μηχατρονικών συστημάτων,
• Σχεδιάζει και αξιοποιεί υλικό και τεχνολογίες εικονι-

κής και επαυξημένης πραγματικότητας
• Σχεδιάζει και εκτυπώνει σε τεχνολογία 3D
• Σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα υλικού και λογι-

σμικού από τη σύλληψη ως την κατασκευή πρωτοτύπου
• Αξιοποιεί τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την τέ-

ταρτη βιομηχανική επανάσταση για την αυτοματοποί-
ηση παραγωγικών διαδικασιών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Προηγμένες 
Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων», με αγγλικό 
τίτλο “Advanced Computing Systems”, μετά την πλήρη 
και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρό-
γραμμα σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-
χοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπο-
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λογιστών, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών 
θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης 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. Για την 
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκο-
νται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας 
και στην αγγλική, εφόσον χρειαστεί.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών, εκτός από τη 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 ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης 
και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές στα δύο πρώτα εξάμηνα 
φοίτησης έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επι-
τυχώς οκτώ (8) μαθήματα (τέσσερα σε κάθε εξάμηνο). 
Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωμα-
τική εργασία. Όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει συναφή, με 
το αντικείμενο του ΠΜΣ, διπλωματική εργασία, μπορούν 
να επιλέξουν μεταξύ της εκπόνησης διπλωματικής ερ-
γασίας ή της παρακολούθησης τεσσάρων μαθημάτων 
από τα προσφερόμενα.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτάμισι (7,5) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί 
σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα θα διδά-
σκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκα-
λίας και στην αγγλική εφόσον χρειαστεί. Αναλυτικότερα, 
το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ έχει ως εξής:

α/α Α’ Εξάμηνο ECTS
1 Τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δι-

κτύωσης υπολογιστικών συστημά-
των 7,5

2 Υπολογιστικά συστήματα υψηλών 
επιδόσεων για εφαρμογές blockchain 7,5

3 Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα υλι-
κού και λογισμικού στο διαδίκτυο 7,5

4 Μηχατρονικά συστήματα και εφαρ-
μογές 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30
α/α Β’ Εξάμηνο ECTS

1 Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία και 
ασφάλεια υλικού 7,5

2 Σχεδίαση και προγραμματισμός μη 
επανδρωμένων οχημάτων 7,5

3 Συστήματα ευφυούς διαχείρισης 
πόρων και υποδομών στο διαδί-
κτυο των αντικειμένων (smart cities, 
smart transportation, precision 
agriculture) 7,5

4 Εφαρμογές μηχανικής ευφυΐας και 
μάθησης - Νευρομορφικός υπολο-
γισμός 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

α/α Γ’ Εξάμηνο ECTS
ΜΑΘΗΜΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ/
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

1 Υλικό και τεχνολογίες εικονι-
κής και επαυξημένης πραγ-
ματικότητας 7,5 Ε*

2 Ανάπτυξη και κατασκευή 
συστημάτων βασισμένων σε 
υπολογιστή - 3d εκτύπωση 7,5 Ε*

3 Εξελιγμένα συστήματα μι-
κροηλεκτρονικής και νανο-
τεχνολογίες 7,5 Ε*

4 Βιομηχανικές εφαρμογές αυ-
τοματισμού και Ρομποτικής 
(Industry 4.0) 7,5 Ε*

5 Τεχνολογίες Αλληλεπίδρα-
σης Ανθρώπου - Υπολογιστή 
με Τεχνητή Αίσθηση 7,5 Ε*

6 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα 7,5 Ε*
7 Υποδομές και τεχνολογίες 

ασύρματων συστημάτων 7,5 Ε*
8 Υποδομές νεφοϋπολογιστι-

κής και υπολογιστική άκρων 7,5 Ε*
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 30 Ε*

ΣΥΝΟΛΟ 30
*Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική 

εργασία. Όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει συναφή με το αντικείμενο 
του ΠΜΣ διπλωματική εργασία, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 
της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ή της παρακολούθησης 
τεσσάρων μαθημάτων από τα προσφερόμενα.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί 
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017.

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.
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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 στην 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.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 56.000€ και κατανέμεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000 €
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-

πτυχιακούς φοιτητές €
3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.000 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 

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

για εκπαιδευτικούς σκοπούς €
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 

των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. 28.850 €

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 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης 3.000 €

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες ερ-
γασιών πεδίου 4.350 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 39.200 €
11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προ-

τεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 16.800 €

ΣΥΝΟΛΟ 56.000 €

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 δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προ-
γράμματα και από άλλους πόρους, εφόσον προκύψει, 
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 στο ποσό των χιλίων εξακοσίων 
ευρώ (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 απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Η κατανομή των 
τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α’ εξάμηνο: 600 € 
Β’ εξάμηνο: 500 €
Γ’ εξάμηνο: 500 €

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, 30 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 7405 (2)
Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυνα-

μικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/

Επιχειρήσεις».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τo π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

4. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
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(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ’ του άρθρου 
47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), την παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και την παρ. 2 του άρθρου 34 
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 13 και 
τα άρθρα 32, 35, 37 και 85.

8. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

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

10. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22) του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

11. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

12. Τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και ιδίως το άρθρο 171.
13. Τo απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 

Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 12/17-05-2021).

14. Το υπ’ αρ. 709/24-05-2021 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

15. Την υπ’ αρ. 4932/9.3.2020 απόφαση ίδρυσης του 
ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία 
και Ηγεσία» (Β΄ 1148).

16. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

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

Την επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκη-
ση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε 
Οργανισμούς/Επιχειρήσεις», ως έξης:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει, από το ακα-
δημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην 
οργάνωση της Διοίκησης και στη διαχείριση της Επικοι-
νωνίας, καθώς και στην εκπαίδευση αποτελεσματικών 
Ηγετών στη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. 
Στόχος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση 
και η έρευνα. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές 
ασκήσεις προσανατολίζονται σε ζητήματα απόκτησης 
εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της γνώσης των ερ-
γαλείων και των συστημάτων με θεωρητική και πρακτική 
εξειδίκευση σε κάθε πεδίο της διοίκησης, στη βελτίωση 
και ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ανάδειξη ηγετικών 
προσωπικοτήτων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 
σχέσεων, στην επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, στη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης στις μεθόδους λήψης 
αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές 
στις εργασιακές σχέσεις, στην εταιρική διακυβέρνηση, 
στην ηθική των οργανισμών και των επιχειρήσεων, στην 
ηγεσία, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:
Α) Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και
Β) πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα-

πής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής, καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων των πρώην 
Τ.Ε.Ι συναφούς αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι 
τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται δι-
πλωματική εργασία.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης 
διδασκαλίες σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης και 
ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και 
Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις».

Η Γ.Σ. μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της 
Ε.Δ.Ε., μπορεί να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας 
του ΠΜΣ ή κατεύθυνσης για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. σε ειδικές πε-
ριπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση και σχετική έγκριση, 
μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, 
αρκεί να υπηρετεί σε οικείο Τμήμα του Ιδρύματος όπου 
οργανώνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομά-
δων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο 
Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά το Α΄ 
εξάμηνο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται 
και η θέση αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα/
ούσα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα 
μαθήματα και να εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική 
του εργασία. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθη-
μάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Κατά τη διάρκεια 
του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεού-
ται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον 
έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο 
πρώτων εξαμήνων.

Με πρόταση της ΓΣ του Τμήματος μπορεί να γίνει 
ανακατανομή των μαθημάτων, εάν χρειαστεί. Τόσο τα 
υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα δύναται 
να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδα-
σκαλία.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμε-
ται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European 
Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπα-
ϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών εξαμήνων, 
είκοσι οκτώ ωρών (28) ο κάθε κύκλος μαθήματος, και 
εκπόνηση η Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:

α/α Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS

Μαθήματα Α’  Εξαμήνου

1 Ρητορική, Επικοινωνία 
και Ψηφιακή Επικοινωνία

Υποχρεωτικό
10

2 Ερευνητική Μεθοδολο-
γία και Ποσοτικές Μέ-
θοδοι

Υποχρεωτικό

10

3 Επιχειρησιακή Ηθική 
και Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη

Υποχρεωτικό

5

4 Οργανωσιακή Συμπερι-
φορά και Κουλτούρα

Υποχρεωτικό
5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS

α/α Τίτλος Μαθήματος Κ α τ η γ ο ρ ί α 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS
Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

1 Ηγεσία στη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Υποχρεωτικό
10

2 Εργασιακές Σχέσεις, Ερ-
γατικό Δίκαιο/ Διαπραγ-
ματεύσεις

Υποχρεωτικό

10
3 Λήψη Αποφάσεων Υποχρεωτικό 5
4 Διαχείριση Οργανωτικών 

Αλλαγών και Οικονομική 
Ανάπτυξη

Υποχρεωτικό

5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματι-
στούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά 
μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές 
κατ’ επιλογήν.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνε-
ται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα ενσω-
ματώνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την 
αναστολή λειτουργίας του ΠΜΣ για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η 
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελλη-
νική ή και αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
σε πενήντα (50) φοιτητές. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του 
προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέ-
ον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Σε περί-
πτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγο-
νται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο 
επιτυχόντα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τρο-
ποποιείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 
Ο αριθμός των τμημάτων ανά κύκλο σπουδών ορίζεται 
από τη συντονιστική επιτροπή.

Άρθρο 8 
Υποτροφίες

Το ΠΜΣ θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, βάσει 
ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των 
φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα με όσα ει-
δικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια και 
με τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον κάθε φορά 
νομικό πλαίσιο).
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Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν Δ.Ε.Π., 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, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης 
της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 12 
Συνεργασίες

Το ΠΜΣ μπορεί να προβεί σε συνεργασίες με άλλα 
ιδρύματα εκπαιδευτικά ή οργανισμούς, (δημόσιους 
ή ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη), της ημεδαπής ή
αλλοδαπής στο πλαίσιο των αντικειμένων που ασχολεί-
ται.

Άρθρο 13 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), το 
70% των εσόδων του ΠΜΣ αφορά λειτουργικά έξοδα του 
προγράμματος, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 4.000,00

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 6.000,00

3. Δαπάνες αναλωσίμων 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 2.000,00

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμ-
μετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 35.100,00

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., 2.000,00

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 
4485/2017 2.800,00

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 35.500,00

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας- προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 8.100,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 101.500,00

11. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης. 43.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 145.000

Το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και από 
άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως χορηγίες, αμοιβές 
από άλλες παράλληλες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευ-
νες που εκπονεί το προσωπικό στα πλαίσια του ΠΜΣ, δω-
ρεές φυσικών προσώπων, κονδύλια από προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διαφανείς χρηματικές 
εισροές.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 2 Αυγούστου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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*02038651908210008*

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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