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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7265 (1)
 Ένταξη υπηρετούντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπαλ−

λήλου, ΠΕ κατηγορίας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), στην κατηγορία Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 83/84, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 167/88 (ΦΕΚ 76/Α΄) Ίδρυση θέσεων 

Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 
(193/Α΄), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 
εδ. δ΄ του Ν. 4009/2011.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περίπτ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και 20 του 
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 2702/05−03−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ−ΧΧΕ) 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια με−
τατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου II σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/Α΄).

9. Την από 11−3−2015 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

10. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχο−
λής στην αρ. 59/7−5−2015 συνεδρίαση της. 

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας στην αρ. 155/5−6−2015 συνεδρίασή της. 

12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. 
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ένταξη του Σπηλιωτόπουλου Μάριου−Ευστάθιου του 
Γεωργίου, υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας ΠΕ, στην κατηγορία Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με ειδικότητα 
«Διαχείριση Υδατικών Πόρων Αγροτικών Λεκανών Απορροής 
με τη Χρήση Τηλεπισκόπησης», για εργαστηριακό−εφαρμο−
σμένο διδακτικό έργο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
διατηρώντας την βαθμολογική και μισθολογική του κατά−
σταση, μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος, 
επειδή είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η θέση που κατέχει μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αντί−
στοιχη θέση των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του 
Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 12 Ιουνίου 2015

  Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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    Αριθμ. 1336 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 11 του Προγράμματος Μεταπτυ−

χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθη−
κονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημί−
ου με τίτλο: «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 
16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων». 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 4301/2014, άρθρο 34.
2. Tις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄) «Θεσμικό 

πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177Α΄, 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ. Α΄ 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(Φ.Ε.Κ. 195 Α΄, 6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228 Α΄, 2.11.2011), 
του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄, 10.8.2012), 
του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄, 30.1.2013) 
και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄, 7.10.2014).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13, 
παρ. 2, 14 και 15 (Φ.Ε.Κ. 189 Α΄, 2.8.2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώ−
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄, 
22.4.2005).

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειο−
λογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (4η Συνεδρίαση/22−7−2014), 
σε ορθή επανάληψη.

7. Την υπ’ αριθμ. 403/12.6.2014 απόφαση του Εργαστηρίου 
Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και Κατασκευών, Διάταξη 
Τεχνητών Σεισμών, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
των Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Ιονίου Πανεπιστημίου (7η συνεδρίαση/31−07−2014 και 4η συ−
νεδρίαση/09−02−2015).

9. Την υπ’ αριθμ. 130241/Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ: 2320/τ. Β΄/ 28−08−2014) 
που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο−
θηκονομίας και Mουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 
με τίτλο: «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο 
αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων».

10. Το έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.

11.  Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθη−
κονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμη της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου 
(συνεδρίαση 10η/27.5.2015).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (7η Συνεδρίαση/ 29−05−2015).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιείται το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 544/20.2.2015 
απόφασης (Φ.Ε.Κ. 464 Β΄, 27.3.2015), που αφορά στην έγκρι−
ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της 
Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας 
Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων», 
ως εξής:

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Προγράμ−
ματος αφορά στις λειτουργικές του δαπάνες, οι οποίες 
ανέρχονται στο ποσό των 19.500 € και αναλύονται ως ακο−
λούθως:

Κατηγορίες Δαπάνης Ποσά (€)

(α) Αμοιβές−αποζημιώσεις 
διδακτικού προσωπικού 5.000

(β) Δαπάνες μετακινήσεων 7.000

(γ) Υποστήριξη προγράμματος 4.000

(δ) Προβολή, Δημοσιεύσεις 500

(ε) Εξοπλισμός 2.000

(στ) Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα 1.000

Σύνολο 19.500

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.: 544/20.2.2015 απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 464Β΄, 27.3.2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 9 Ιουνίου 2015

Η Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ

F
    Αριθμ. 1337 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ−

λο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» στο Τμή−
μα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφο−
ρίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου από 
το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 

148 τ. Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 του N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/25.8.2008) και του 
άρθρου 27 του υπ’ αριθμ. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/04.9.2009) 
και του άρθρου 37, παρ. 5 του N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και 
του άρθρου 34, του N. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 47, παρ. 3 του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228 Α΄), του 
άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄), του άρθρου 
34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄) και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 
− Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

5. Το από 5/11/2014 απόσπασμα πρακτικού της 2ης Προ−
σωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής 
του Ιονίου Πανεπιστημίου.

6. Την από 19/ 11/2014 απόφαση της 3ης συνεδρίασης της 
Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και 
Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

7. Την από 09/02/ 2015 απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

8. Την από 24/ 04/2015 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

9. Το υπ’ αριθμ. 1948/22−12−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπι−
στημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζεται:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πλη−
ροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το Μετα−
πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοπληρο−
φορική και Νευροπληροφορική», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 τ. Α΄/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση 
επιστημόνων:

Α) στη «Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία»
Β) στη «Νευροπληροφορική και Υπολογιστικές Νευροε−

πιστήμες»
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
Α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η καλλιέρ−

γεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας 
στα αντικείμενα των βιομαθηματικών (εφαρμοσμένα μαθη−
ματικά, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων, βιο−
στατιστική), της βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομι−
κή, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία 
συστημάτων, βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού), της 
υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των 
νευροεπιστημών (ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικό−
νων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, 
ανάπτυξη αλγορίθμων) και η παροχή υψηλού επιπέδου εκ−
παίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία έρευνας, στη 
διεξαγωγή και ανάλυση κλινικών μελετών, την επεξεργασία 
και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, τη σχεδίαση εφαρ−
μογών λήψης αποφάσεων, τη μέτα−ανάλυση βιοϊατρικών 

δεδομένων αλλά και την εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης 
και διάγνωσης ασθενειών.

Β) η προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια 
επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε Ακαδημα−
ϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και εταιρείες 
βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρεί−
ες Πληροφορικής και Στατιστικών Μελετών, σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Με−
ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βιο−
πληροφορική και Νευροπληροφορική» στις παρακάτω δύο 
κατευθύνσεις:

1. Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία
2. Νευροπληροφορική και Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), γίνο−
νται δεκτοί πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, 
βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών ή 
γεωπονικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Με−
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύ−
κλος σπουδών που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε περιλαμβάνει διδακτική 
παρακολούθηση (θεωρία και φροντιστηριακές ασκήσεις), 
ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως 
γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική, εκτός των μαθη−
μάτων που θα διδαχθούν από διακεκριμένους επιστήμονες 
της αλλοδαπής, οπότε και ως γλώσσα διδασκαλίας θα ορί−
ζεται κατά περίπτωση η Αγγλική.

Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωμα−
τικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα 
από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη 
καθηγητή. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο σε τρία 
εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα θα γίνεται διδασκαλία 
μαθημάτων και το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπο−
νούν τη διπλωματική τους εργασία. Το σύνολο των μονάδων 
ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρ−
χεται σε 90 μονάδες. Τα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων 
και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους 
ακόλουθους πίνακες:
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Κατεύθυνση: Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία

Α΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες/

ECTS

1 Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία 6 Υποχρεωτικό

2 Γλώσσες Προγραμματισμού 
και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων 6 Υποχρεωτικό

3 Χρήση βιολογικού εργαστηριακού εξοπλισμού 6 Υποχρεωτικό

4 Βιοστατιστική 6 Επιλογής

5 Βιοφυσική και Βιοχημεία 6 Επιλογής

6 Καταγραφή και Επεξεργασία Σημάτων Εγκεφάλου 6 Επιλογής

7 Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην 
Ιατρική 6 Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30

Β’ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες/

ECTS

1 Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία 
και στη Δομική Βιοπληροφορική 6 Υποχρεωτικό

2 Συγκριτική και Εξελικτική Γονιδιωματική 6 Υποχρεωτικό

3 Πρωτεομική και Γενομική Ανάλυση 6 Υποχρεωτικό

4 Εργαλεία Διάδρασης Ανθρώπου − Υπολογιστή 
στις Νευροεπιστήμες 6 Επιλογής

5 Μοριακές Ασθένειες, Δομικός Σχεδιασμός Φαρμάκων 6 Επιλογής

6 Σχεδιασμός ιατρικών πρωτοκόλλων 6 Επιλογής

7 Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας στην Βιοιατρική 6 Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες/

ECTS

1 Εκιπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Κατεύθυνση: Νευροπληροφορική και Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

Α’ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες/

ECTS

1 Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία 6 Υποχρεωτικό

2 Γλώσσες Προγραμματισμού και Βιολογικές 
Βάσεις Δεδομένων 6 Υποχρεωτικό

3 Χρήση βιολογικού εργαστηριακού εξοπλισμού 6 Υποχρεωτικό

4 Βιοστατιστική 6 Επιλογής

5 Βιοφυσική και Βιοχημεία 6 Επιλογής

6 Καταγραφή και Επεξεργασία Σημάτων Εγκεφάλου 6 Επιλογής

7 Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην 
Ιατρική 6 Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
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Β΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες/

ECTS

1 Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση 
Κυτταρικών Συστημάτων 6 Υποχρεωτικό

2 Συστήματα Ιατρικής απεικόνισης, 
Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων 6 Υποχρεωτικό

3 Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης 6 Υποχρεωτικό

4 Εργαλεία Διάδρασης Ανθρώπου − 
Υπολογιστή στις Νευροεπιστήμες 6 Επιλογής

5 Μοριακές Ασθένειες, Δομικός Σχεδιασμός Φαρμάκων 6 Επιλογής

6 Σχεδιασμός ιατρικών πρωτοκόλλων 6 Επιλογής

7 Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας στην Βιοιατρική 6 Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες/

ECTS

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπο−
ρεί να γίνει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και θα 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εξήντα (60) κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Πληροφορικής, ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου 
και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄). 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα δια−
θέσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες, τις αίθου−
σες και το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης 
Ηλεκτροφυσιολογίας για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ..

Επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμμα−
τος θα απαιτηθεί η αγορά εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
υλικού το οποίο συνίσταται σε εξοπλισμό εργαστηρίων 
(υλικό και λογισμικό), βιβλία και μελέτες σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020−
2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρου της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 

Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ−
χεται στο ποσό 215.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Δαπάνης Ποσά (ευρώ)

Αμοιβές – αποζημιώσεις 
διδακτικού, τεχνικού και δι−

οικητικού προσωπικού
135.000,00€

Δαπάνες Μετακινήσεων 20.000,00€

Δαπάνες για αναλώσιμα, 
γραφική ύλη, έντυπα 
και άλλες προμήθειες

15.000,00€

Δαπάνες Υποτροφιών 15.000,00€

Υλικοτεχνική Υποδομή 15.000,00€

Δαπάνες προβολής, δια−
φήμισης και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων
9.000,00€

Λοιπές Δαπάνες 6.000,00€

Σύνολο 215.000,00€

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδα−
κτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και από άλλες 
πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα 
κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα 
ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 9 Ιουνίου 2015

Η Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ
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    Αριθμ. Δ.Δ1.2/1382/ΑΦ (4)
Ένταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστη−

μίου στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προ−
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π) της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης 
– Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 29 παράγραφος 2 και 79 πα−

ράγραφος 4 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 3 εδάφιο 2 
του Ν. 4235/2014 περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παράγραφος 
3 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προ−
σωπικού των ΑΕΙ» (ΦΕΚ 32/11−2−2014, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014, τ. Α΄).

4. Την ΔΔ1/1006/ΑΦ/19.3.2014 απόφαση της Πρυτάνε−
ως του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 792/31 Μαρτίου 2014, 
τ. Β΄) με την οποία η Ελένη Μωραΐτη εντάχθηκε αυτοδίκαια 
από 11−2−2014 σε οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ της Σχολής 
Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας του άρθρου 29 του 
Ν. 4009/2011

5. Την υπ’ αριθμ. 2458/02−07−2014 αίτηση της Ελένης Μω−
ραΐτη, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρα−
σης−Διερμηνείας για ένταξή της στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της 
Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου επειδή διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα 
για το διορισμό στην κατηγορία αυτή

6. Την aπόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ιστορίας 
και Μετάφρασης−Διερμηνείας (1η συνεδρίαση/16 Οκτωβρίου 
2014) με την οποία ορίστηκε η Τριμελής Εισηγητική Επι−
τροπή

7. Το υπ’ αριθμ. ΣΙΜΔ/3782/22−10−2014 έγγραφο του Κοσμή−
τορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας με 
το οποίο γνωστοποιείται στην Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή 
ο ορισμός της.

8. Την υπ’ αριθμ. 469/13−02−2015 Εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

9. Την Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ιστορίας και 
Μετάφρασης−Διερμηνείας (4η συνεδρίαση/18 Φεβρουαρίου 
2015) με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της ενδιαφε−
ρόμενης στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προ−
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένο 
και Εργαστηριακό έργο στο αντικείμενο του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού και της Ιστορίας Πολιτισμού».

10. Τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ενδιαφερόμενης 
του οποίου η συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης στο 
Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, όπως 
αυτό προσδιορίστηκε με την Δ.Δ.1.2/2042α/3−6−2014 πράξη 
Πρυτάνεως [ΦΕΚ 865/7−7−2014, τ. Γ΄], διαπιστώθηκε από την 
Κοσμητεία της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμη−
νείας (4η συνεδρίαση/18 Φεβρουαρίου 2014).

11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικό 
Διάταγμα. 

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε: 

Την ένταξη του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ του 
Ιονίου Πανεπιστημίου Ελένης Μωραΐτη του Γεωργίου στην 
κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του άρθρου 29 παράγραφος 2 του Ν. 4009/2011 της Σχολής 

Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας. Τμήμα Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 
με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένο και Εργαστηριακό 
έργο στο αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της 
Ιστορίας Πολιτισμού», επειδή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος σπουδών και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις 
προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδα−
κτικό έργο και την αυτοδίκαιη μετατροπή της οργανικής θέσης 
ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ που κατέχει σε αντίστοιχη θέση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του Ν. 4009/2011 
μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. διατηρώντας την, κατά το χρόνο 
της ένταξής της, βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή της 
έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του 
προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4264/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 11 Ιουνίου 2015 

Η Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ

-

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. 3760
Ίδρυση και Λειτουργία Διαπανεπιστημιακού − Διιδρυματι−

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑ−
ΞΗ» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτι−
κής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδοντος 
Τμήματος), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ−
παίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄) «Θε−

σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου 27 του 
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄) και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228, τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159, τ. Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24, τ. Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα 
14 και 15 (189, τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στη νανώ−
τατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98, τ. Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 97/2013 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄) «Κατάρ−
γηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών».
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6. Τις διατάξεις του Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131, τ. Α΄) «Κατάρ−
γηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, 
ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχο−
λών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄) «Κατάρ−
γηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία 
και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζό−
μενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων, όπου ορίζεται το Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ως επισπεύδον Τμήμα για την ίδρυση του 
Προγράμματος.

9. Τα αποσπάσματα πρακτικών α) της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (2η συνεδρία−
ση/16.12.2014), β) της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (1η έκτακτη συνεδρίαση/27.11.2014), 
και γ) της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμή−
ματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπι−
στημίου Πελοποννήσου (94η συνεδρίαση/08.12.2014).

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών α) της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (53η συνεδρί−
αση/05.03.2015), β) της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (6η συνεδρίαση/26.03.2015), και γ) 
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πε−
λοποννήσου (47η συνεδρίαση/17.02.2015).

11. Τα υπ’ αριθμ. 2543/09.12.2014, 1212/01.04.2014 και 
622/13.02.2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει 
ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις αντι−
στοίχως του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης του Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήμα−
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Το υπ’ αριθμ. 434/13.01.2015 έγγραφο του Προέδρου του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι−
στημίου Πατρών, το υπ’ αριθμ. 16/08.01.2015 έγγραφο του Προ−
έδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και το υπ’ αριθμ. 813/20.01.2015 
έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής και Εκ−
παιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 την ίδρυ−
ση και λειτουργία Διαπανεπιστημιακού − Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΠΟ−
ΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδοντος Τμήματος), 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμ−
φωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ως επισπεύδον Τμήμα), το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανε−
πιστημίου Πατρών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και 
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 Διαπανεπι−
στημιακό−Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής 

αυτής απόφασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις 
του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την μεταπτυχιακή εξειδίκευση 
και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικο−
τήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την πολι−
τική ανώτατης εκπαίδευσης ως αυτοτελούς επιστημονικού 
κλάδου της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της 
εκπαίδευσης, αφετέρου δε με την ανώτατη εκπαίδευση ως 
κοινωνικού θεσμού και ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής 
πολιτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς 
επίσης και με την ανάλυση των συναφών ζητημάτων σε 
βάση διεπιστημονική.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μετα−
πτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, 
στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα 
δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα 
αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία 
στο χώρο της πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης συνεχίζο−
ντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνη−
τικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν 
επαγγελματικά με το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης 
ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των 
νέων θεσμών και των νέων δομών που αναπτύσσονται για 
την εφαρμογή των νέων πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης 
(π.χ. φορείς κυβερνητικής πολιτικής, φορείς διασφάλισης 
και πιστοποίησης ποιότητας, φορείς εκπαιδευτικού σχεδι−
ασμού, αντίστοιχες καινοτόμες δομές στο εσωτερικό των 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης κ.λπ.).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(MΔE) στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ». Ο τίτλος του ΜΔΕ στην αγγλική γλώσσα είναι 
«HIGHEREDUCATIONPOLICY: THEORYANDPRAXIS», ενώ στην 
γαλλική γλώσσα είναι «POLITIQUEDEL’ENSEIGNEMENTSUP
ÉRIEUR: THÉORIEETPRAXIS».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων 
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς 
επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλ−
λοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής 
ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών 
κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολού−
θως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει 
να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των έξι μηνών 
και όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Η φοίτηση μπορεί 
να παραταθεί κατά την κρίση της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον διδακτι−
κά εξάμηνα, η δε ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής 
μέχρι έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει−
δίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
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μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η επιτυχής 
ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών 
κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων τα οποία 
ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. 
Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτι−
κές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 
ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS 
αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό 
των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για 
την αξιολόγηση του φοιτητή.

3. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το 
Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και 
σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή/και γαλλική), μετά από απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

4. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σε κάθε εξάμη−
νο δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) οι οποίες 
αντιστοιχούν σε 20 ΠΜ−ECTS συνολικά, και δύο ΘΕ επιλογής 
οι οποίες αντιστοιχούν σε 6 ΠΜ−ECTS εκάστη και από τις 
οποίες οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν την μία. Η κατα−
νομή των ΘΕ σε εξάμηνα, η διάκρισή τους σε υποχρεωτικές 
και επιλογής και η αντιστοίχισή τους σε ΠΜ ECTS έχουν 
ως εξής:

1ο εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
1. Φιλοσοφία, αξίες, αποστολή και ιστορία του πανεπιστη−

μίου (10 ΠΜ−ECTS)
2. Το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαί−

δευσης στην Ελλάδα και στην ευρώπη (10 ΠΜ−ECTS)
Β. Θεματικές Ενότητες επιλογής από τις οποίες επιλέγεται 

υποχρεωτικά η μία
1. Διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (6 

ΠΜ−ECTS)
2. Μεθοδολογία έρευνας (6 ΠΜ−ECTS)
2ο εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
1. Διακυβέρνηση και διοίκηση στην ανώτατη εκπαίδευση 

(8 ΠΜ−ECTS)
2. Η εκπαιδευτική διάσταση της αποστολής της ανώτατης 

εκπαίδευσης: Διδασκαλία και μάθηση (12 ΠΜ−ECTS)
Β. Θεματικές Ενότητες επιλογής από τις οποίες επιλέγεται 

υποχρεωτικά η μία
1. Η ερευνητική διάσταση της αποστολής της ανώτατης 

εκπαίδευσης: Έρευνα και ανώτατη εκπαίδευση (6 ΠΜ−ECTS)
2. Η κοινωνική διάσταση της αποστολής της ανώτατης 

εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο και κοινωνία (6 ΠΜ−ECTS)
Επίσης, κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει και ένα σεμινάριο 

επιστημονικού προβληματισμού (colloquium) που αντιστοιχεί 
σε 4 ΠΜ−ECTS. Τα δύο colloquia περιλαμβάνουν παρου−
σιάσεις−εισηγήσεις των φοιτητών πάνω σε συγκεκριμένα 
θέματα. Στο colloquium του 1ου εξαμήνου οι εισηγήσεις 
αφορούν συγκεκριμένα θέματα από το χώρο της ελληνικής 
και της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης με έμφαση σε 
ζητήματα αιχμής και σύγχρονων εξελίξεων. Στο colloquium 
του 2ου εξαμήνου οι εισηγήσεις αφορούν παρουσίαση και 
ανάλυση του θέματος που έχει επιλέξει κάθε φοιτητής για 
την μεταπτυχιακή διατριβή του.

5. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να 
γίνεται με αποφάσεις των Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης 
των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ 
έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό 
έτος καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμε−
νων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων 
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπορεί να 
ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που υπη−
ρετεί στα συνεργαζόμενα Τμήματα και στα συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα, καθώς επίσης και εξωτερικούς συνεργάτες με 
συμβάσεις έργου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συ−
νεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α΄ της 
παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
το 65% των ετήσιων εσόδων του ΠΜΣ προορίζεται για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του. Κατά συνέπεια, το 
κόστος λειτουργίας του ανέρχεται στο ποσό των 31,200 €, 
αναλύεται δε σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

1. Γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη 12,000 €
2. Αμοιβές διδασκόντων (μη−μελών ΔΕΠ) 10,920 €
3. Μετακινήσεις διδασκόντων 7,240€
4. Αναλώσιμα και λοιπές προμήθειες 500 €
5. Γενικά έξοδα 540 €
Σύνολο εξόδων 31,200 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί 

από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από 
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμ−
ματα κ.λπ.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 16 Ιουνίου 2015 

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ  
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