
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση, σχετικά με την ίδρυση, του άρ-
θρου 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι  - Ειδικεύσεις» και 
σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας, του άρ-
θρου 2 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» της υπ’ αρ. 24552/
11-7-2019 (ΦΕΚ 3090) απόφασης της Συγκλήτου: 
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) 
Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων» 
με νέο τίτλο: «Π.Μ.Σ Πληροφορικής και Δικτύων» 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας.

2 Τροποποίηση σχετικά με την ίδρυση, του άρθρου 
3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι» και σχετικά με τον Εσω-
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας, του άρθρου 10 
«Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης» της υπ’ αρ. 14075/27-4-2018, (B΄ 1723) Επα-
νίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του.

3 Τροποποίηση σχετικά με την ίδρυση, του άρθρου 
3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι  - Ειδικεύσεις» και σχετι-
κά με τον Κανονισμό Λειτουργίας, του άρθρου 2 
«Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας της υπ’ αρ. 24176/1-7-2019, (B΄ 3067) απόφα-
σης της Συγκλήτου: Αναμόρφωση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτ-
λο: «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικη-
τική των Επιχειρήσεων» με νέο τίτλο: «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας.

4 Τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 8 και 11 της 
υπ’  αρ. 4874/2018 (Β’  2756) απόφασης με τίτλο 
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master 
in Health Care Management, MHM)»».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2187 (1)
Τροποποίηση, σχετικά με την ίδρυση, του άρ-

θρου 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι  - Ειδικεύσεις» 

και σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας, του 

άρθρου 2 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» της υπ’  αρ. 

24552/11-7-2019 (ΦΕΚ 3090) απόφασης της Συ-

γκλήτου: Τροποποίηση Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών 

Η/Υ και Δικτύων» με νέο τίτλο: «Π.Μ.Σ Πληροφο-

ρικής και Δικτύων» του Τμήματος Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

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

εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και ειδικότε-
ρα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α’ 38) άρθρο 19, 
παρ. 7.

5. Την υπ’  αρ. 163204/21/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β’ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
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προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών».

7. Την υπ’  αρ. 26407/Ζ1/15-2-2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

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

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

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2006 (Α΄ 98).

13. Την υπ’ αρ. 24552/11-7-2019 (ΦΕΚ 3090) απόφασης 
της Συγκλήτου: Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τε-
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με 
τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων» με νέο τίτλο: «Π.Μ.Σ 
Πληροφορικής και Δικτύων» του Τμήματος Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

14. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 4559/2018 
(Α΄ 142) με τίτλο «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο και άλλες διατάξεις».

15. Την από 3/2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
της Α.Δ.Ι.Π. με την οποία προκύπτει η εξωτερική αξιολό-
γηση του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

16. Την απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών που, ως μονοτμηματική Σχολή, 
ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων (συν. υπ΄αρ. 37/27-5-2020) στην οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων της υπ’ αρ. 24552/
11-7-2019 (ΦΕΚ 3090) απόφασης της Συγκλήτου: Τρο-
ποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δι-
κτύων» με νέο τίτλο: «Π.Μ.Σ Πληροφορικής και Δικτύων» 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

17. Το υπ’ αρ. Πρυτανείας 22990/23-7-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων με το 
οποίο διαβιβάστηκε η θετική εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (συν. υπ’ αρ. 4/29-6-2020).

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

Εγκρίνουμε, την τροποποίηση σχετικά με την ίδρυση, 
του άρθρου 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι -Ειδικεύσεις» και 
σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας, του άρθρου 2 

«Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» της υπ’  αρ. 24552/11-7-2019 
(ΦΕΚ 3090) απόφασης της Συγκλήτου: Τροποποίηση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων» με 
νέο τίτλο: «Π.Μ.Σ Πληροφορικής και Δικτύων» του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, ως εξής:

Το Άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι - Ειδικεύσεις», αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
«Μεταπτυχιακοί τίτλοι»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πλη-
ροφορικής και Δικτύων»(Master of Science in Informatics 
and Networks).

Όπου στην απόφαση και στον Κανονισμό Λειτουρ-
γίας αναφέρεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) εννοείται το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.)».

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ-
ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

Το άρθρο 2 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι», αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 2 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι»
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Πληροφορικής και Δικτύων» (Master of Science in 
Informatics and Networks)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. 2189 (2)
Τροποποίηση σχετικά με την ίδρυση, του άρθρου 
3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι» και σχετικά με τον Εσω-
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας, του άρθρου 10 
«Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης» της υπ’ αρ. 14075/27-4-2018, (B΄ 1723) Επα-
νίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

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

εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).
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3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α’ 38) άρθρο 19, 
παρ. 7.

6. Την υπ’  αρ. 163204/21/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β’ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών».

8. Την υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-2-2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το 
υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

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

11. Την υπ’ αρ. 14075/27-4-2018, (Β΄ 1723) απόφαση 
της Συγκλήτου Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

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

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη-
μείας της Σχολής Θετικών Επιστημών συν. υπ’ αρ. 1016/
14-5-2020 που αφορά στην τροποποίηση άρθρων της 
υπ’ αρ. 14075/27-4-2018, (Β΄ 1723) Επανίδρυση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας στη «Χημεία» της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του.

14. Το υπ’ αρ. Πρυτανείας 22997/23-7-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων με το 
οποίο διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο η θετική εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συν. υπ’ αρ. 
4/29-6-2020).

15. Τα έγγραφα της Α.Δ.Ι.Π από τα οποίο προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση των ανωτέ-
ρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση, σχετικά με την ίδρυση, 
του άρθρου 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι, και σχετικά με τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, του άρθρου 10 
Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ως εξής:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία 
με τις παρακάτω κατευθύνσεις:

1. Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλ-
λοντος και Τροφίμων.

2. Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών-Επι-
στημολογία.

3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία-Βιοδραστικές Ενώσεις
Όπου στην απόφαση και στον Κανονισμό Λειτουργίας 

αναφέρεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
θα εννοείται το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.).

Αντικαθίσταται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας το άρθρο 10 «Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης», ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εξετάζονται γραπτά 
ή/και προφορικά ή με απαλλακτική εργασία και προφο-
ρική υποστήριξη της και αξιολογούνται στη δεκάβαθμη 
βαθμολογική κλίμακα.

2. Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτούνται 120 ECTS.

3. Ο βαθμός του Διπλώματος θα υπολογίζεται ως το 
άθροισμα των γινομένων του βαθμού κάθε μαθήμα-
τος επί τα αντίστοιχα ECTS, διαιρούμενο με το σύνολο 
των ECTS. Στην έννοια του μαθήματος περιλαμβάνεται 
κάθε είδους ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριό-
τητα, στην οποία αποδίδονται μονάδες ECTS. Ο χρόνος 
έναρξης του νέου υπολογισμού του βαθμού του Δ.Μ.Σ. 
με τον τρόπο αυτόν είναι 01-09-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. 2190 (3)
Τροποποίηση σχετικά με την ίδρυση, του άρθρου 
3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι - Ειδικεύσεις» και σχετικά 
με τον Κανονισμό Λειτουργίας, του άρθρου 2 «Με-
ταπτυχιακοί Τίτλοι» του Κανονισμού Λειτουργίας 
της υπ’ αρ. 24176/1-7-2019, (B΄ 3067) απόφασης 
της Συγκλήτου: Αναμόρφωση Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο: «Λο-
γιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των 
Επιχειρήσεων» με νέο τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρή-
σεων και Οργανισμών» του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών 
και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

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

εν Ιωαννίνοις».
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2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-
ση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

3. Τις διατάξεις του ν. 4559/3-8-2018 (Α’ 142) «Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες δι-
ατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α’38) άρθρο 19, 
παρ. 7.

6. Την υπ’  αρ. 163204/21/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β’ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών».

8. Την υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-2-2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το 
υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

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

11. Την υπ’ αρ. 24176/1-7-2019, (Β΄ 3067) απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναμόρ-
φωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τε-
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με 
τίτλο: «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική 
των Επιχειρήσεων» με νέο τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών» του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας.

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

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών που αφορά στην τροποποίηση άρ-
θρων της υπ’ αρ. 24176/1-7-2019, (Β΄ 3067) απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναμόρφωση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο: «Λογιστική, 
Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων» με 
νέο τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

14. Το υπ’ αρ. Πρυτανείας 23166/24-7-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων με το 
οποίο διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο η θετική εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συν. υπ’ αρ. 
4/29-6-2020).

15. Τα έγγραφα της Α.Δ.Ι.Π από τα οποίο προκύπτει ότι 

έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση των ανωτέ-
ρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση, σχετικά με την ίδρυση, 
του άρθρου 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι - Ειδικεύσεις» και 
σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας, του άρθρου 2 «Με-
ταπτυχιακοί Τίτλοι» της υπ’ αρ. 24176/1-7-2019, (Β΄ 3067) 
απόφασης της Συγκλήτου: Αναμόρφωση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο: «Λογιστική, Χρηματο-
οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων» με νέο τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικο-
νομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, ως εξής:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι - Ειδικεύσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, χωρίς να διαθέτει επιμέ-
ρους ειδικεύσεις. Όπου στην απόφαση και στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας αναφέρεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) εννοείται το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)».

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 2 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. 533 (4)
Τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 8 και 11 της 
υπ’ αρ. 4874/2018 (Β’ 2756) απόφασης με τίτλο 
"Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγεί-
ας (Master in Health Care Management, MHM)»". 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 15/6.3.2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) Οργάνωση 
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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, και ιδίως του 
άρθρου 32 παρ. 6, 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 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής 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 υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

7. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (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. Το υπ’ αρ. 672/16.06.2010 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

12. Την υπό στοιχεία 114004/Β7/21.7.2014 (Β’ 2056) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτ-
λο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care 
Management, MHM)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 445/24-9-2015 απόφαση Πρύτανη (Β’ 2197).

13. Την υπ’ αρ. 4874/19.6.2018 (Β’ 2756) απόφαση με 
θέμα "Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, 
MHM)»".

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπ’ αρ. συνεδρ. 
6/12.12.2019) περί τροποποίησης των άρθρων 2, 4, 5, 8 
και 11 της υπ’ αρ. 4874/19.6.2018 (Β’ 2756) απόφασης με 
θέμα "Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, 
MHM)»".

15. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (υπ’ αρ. συνεδρ. 
4/4.3.2020, θέμα 3ο).

16. Την απόφαση της Συγκλήτου (υπ’ αρ. συνεδρ. 
15/6.3.2020, θέμα 3Α), το υπ’ αρ. 3938/16.4.2020 έγ-
γραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου με το οποίο 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού 
της ανωτέρω συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός 
ότι μέχρι σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 8 
και 11 της υπ’ αρ. 4874/19.6.2018 (Β’ 2756) απόφασης με 
θέμα "Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, 
MHM)»", ως εξής:

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώ-
σεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικεί-
μενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της Υγείας (με εξειδίκευση 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας). Αναφέρεται σε 
πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., επαγγελματίες του 
κλάδου αλλά και σε νέους πτυχιούχους που προσδοκούν 
να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς 
σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περι-
φέρειες, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές 
Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, 
ΕΚΑΒ κ.α.). Ιδιαίτερος σκοπός είναι η προαγωγή της γνώ-
σης και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Διοίκησης 
Υπηρεσιών Υγείας. Επιπλέον, η ειδίκευση διοικητικών 
στελεχών αλλά και υγειονομικού προσωπικού που προσ-
δοκά να αναλάβει στο μέλλον διευθυντικά καθήκοντα 
ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις 
και διοικητικές δεξιότητες, συμβάλλοντας έτσι στη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότη-
τας στο δημόσιο τομέα και στην αυξημένη ικανοποίηση 
χρηστών, καθώς και την κερδοφορία και την ανάπτυξη 
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στον αντίστοιχο ιδιωτικό. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
σκοπός αυτός, το πρόγραμμα εστιάζεται στην παροχή 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή 
των αρχών της Διοίκησης στον τομέα της υγείας και σε 
επιπρόσθετες γνώσεις, κυρίως οικονομικών και πολιτι-
κής της υγείας. Έτσι, θα καταστούν σαφείς οι ιδιαιτερό-
τητες του κλάδου υγείας και οι επαγγελματίες στο χώρο 
αυτό θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις πιέσεις του 
ανταγωνισμού, των περιορισμένων χρηματοοικονομι-
κών πόρων και των αυξημένων αναγκών των ασθενών 
και να προάγουν την κοινωνική ευημερία μέσω της βελ-
τίωσης του συστήματος παροχής φροντίδας υγείας. Το 
Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η 
διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) κα-
θορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής κα-
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Στο 
Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας διδάσκονται 10 
έως 12 μαθήματα σε κάθε κύκλο, αναλόγως του αριθμού 
μαθημάτων επιλογής που πραγματοποιούνται βάσει των 

δηλώσεων μαθημάτων από τους φοιτητές. Τα διδασκό-
μενα αυτά μαθήματα αφορούν κυρίως στο μάνατζμεντ, 
τα οικονομικά, τις ποσοτικές μεθόδους αλλά και το μάρ-
κετινγκ και τα πληροφοριακά συστήματα. Μεταξύ των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων που τελούν σε ενεργό υπηρεσία και εκ-
πληρώνουν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους στο Τμήμα 
επιλέγονται Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες οι 
οποίοι θεραπεύουν συναφή/συγγενή γνωστικά αντικεί-
μενα και μπορούν να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες 
του Π.Μ.Σ.. Επιπρόσθετα, διδακτικό έργο αναλαμβάνουν 
μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ καθώς και κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος εγνωσμένου κύρους και αναγνωρισμένης 
επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης σε θεματικά 
πεδία που άπτονται των διδακτικών και των ερευνητικών 
αντικειμένων του Π.Μ.Σ. ύστερα από σχετικές αναθέσεις 
ή/και προσκλήσεις διδασκαλίας.

Το έργο διοικητικής στήριξης του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί 
να καλυφθεί από το υπάρχον διοικητικό προσωπικό του 
Τμήματος. Ως εκ τούτου, η διοικητική και οικονομική 
διαχείριση του Π.Μ.Σ. ανατίθεται σε εξωτερικούς συνερ-
γάτες.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
υποστηρίζεται τεχνικά από το Κέντρο Υπολογιστών και 
Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο εξυ-
πηρετεί και τις ανάγκες του ΠΜΣ.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - 
Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από 
ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ, 
τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και 
την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/2017 υπουργική απόφαση 
(Β’ 4334), ο προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμ-
ματος ανέρχεται στο ποσό των 126.000€ ανά κύκλο για 
(40) άτομα και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων και δα-
πανών ως εξής:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ*
Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

1 Τέλη φοίτησης 126.000
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%) Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών επίδοσης με ακαδημαϊκά κριτήρια ** 6.300
3 Δαπάνες αναλωσίμων 300
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 2.000
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.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. *** 50.000

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. *** 2.000

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4485/2017*** 5.000
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9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 18.000

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 1.600

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (30%) Ποσό σε €
1 Λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος 54.000

ΣΥΝΟΛΟ 126.000

* Σημειώνεται πως στον υπολογισμό των αναμενόμε-
νων εσόδων λαμβάνεται υπόψη η απαλλαγή των τελών 
φοίτησης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, για το 30% 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που οι φοιτητές που 
πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για την απαλλαγή 
από την καταβολή των τελών φοίτησης αντιστοιχούν σε 
ποσοστό μικρότερο του μέγιστου 30% που έχει προβλε-
φθεί, το επιπλέον ποσό διδάκτρων που θα εισπραχθεί θα 
οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή των δαπανών 
του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προ-
γράμματος και του διαχειριστικού πλαισίου.

**Επιπρόσθετα των απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης 
που χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια.

***Οι κατηγορίες (6, 7, 8) των αμοιβών των διδασκό-
ντων μπορεί να ανακατανεμηθούν ανάλογα με τις ανά-
γκες του προγράμματος με την προϋπόθεση ότι το συ-
νολικό άθροισμα παραμένει σταθερό.

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος 
θα στηρίζεται σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, 
χορηγίες, τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη 
νόμιμη αιτία. Σύμφωνα με το άρθρο 35 και 37 του 
ν. 4485/2017 το 30% των εσόδων του Π.Μ.Σ. παρακρα-
τείται από το Πανεπιστήμιο για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος και κυρίως άλλων προγραμμά-
των χωρίς τέλη φοίτησης. Ένα επιπλέον ποσοστό 35% 
των φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης με 
τη μορφή υποτροφιών (30% με εισοδηματικά και 5% με 
ακαδημαϊκά κριτήρια). Συνυπολογίζοντας στις παραπά-
νω κρατήσεις και παροχές, το κόστος του διδακτικού, 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, την ετήσια δαπάνη 

για συντήρηση, αναβάθμιση ή και αντικατάσταση της 
υλικοτεχνικής υποδομής καθώς επίσης και την παροχή 
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το πρό-
γραμμα είναι βιώσιμο οικονομικά και επιτυγχάνει νεκρό 
σημείο (break even) με τέλος φοίτησης 4.500 ευρώ/φοι-
τητή, για τα τρία εξάμηνα. Ωστόσο, όταν προκύπτουν 
εναλλακτικές πηγές εσόδων, όπως προαναφέρθηκαν 
(χορηγίες, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση από προ-
γράμματα, έκτακτη χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε 
θα υπάρχει και ανάλογη υποχρεωτική μείωση του τέλους 
φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης 
στους φοιτητές με την μορφή εκπτώσεων ή/και μεγαλύ-
τερου ποσοστού υποτροφιών.

Τα έσοδα από την καταβολή των τελών φοίτησης πα-
ρέχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να καλυφθούν ση-
μαντικές παροχές που είναι προς όφελος των φοιτητών 
για την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, όπως: ανάπτυξη 
τεχνολογικής υποδομής (Η/Υ, εποπτικά μέσα, φορητοί 
υπολογιστές, ασύρματοι δρομολογητές, βιντεοπροβο-
λείς, ηλεκτροκίνητες οθόνες) για τις ανάγκες διδασκαλίας 
σε αίθουσες και εργαστήρια, προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ, 
εκτυπωτές, φωτοτυπικού μηχανήματος) για τις ανάγκες 
της διοικητικής στήριξης του προγράμματος, προμήθεια 
λογισμικών και ανανέωση χρήσης τους, προμήθεια βι-
βλίων για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, προμήθεια 
αναλωσίμων, συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια κ.α.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

 Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*02044570910200008*

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,

Downloaded from eduguide.gr


