
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συ-
νηγορία στις Κοινωνικές Επιστήμες» μεταξύ των 
Τμημάτων: Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Δι-
οίκησης, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Κοινωνι-
κής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο-
λιτικών Επιστημών.

2 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Τσεκούρα 
Βασιλείου μέλους Ε.ΔΙ.Π.

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Κυρίτση Γε-
ωργίας, μέλους Ε.ΔΙ.Π.

4 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’  αρ.  102/
επαναληπτική/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Δι-
ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο “Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα” του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημά-
των του Πανεπιστημίου Αιγαίου (επισπεύδον), σε 
συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32 (1)  
 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συ-

νηγορία στις Κοινωνικές Επιστήμες» μεταξύ των 

Τμημάτων: Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Δι-

οίκησης, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Κοινωνι-

κής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο-

λιτικών Επιστημών .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’114) και ειδικότερα τα άρθρα 30 - 37, 
43, 45 και 85.

2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38), ιδίως των παρ. 5, 7 
και 8 του άρθρου 19.

4. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).
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5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», 
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Α’ 189).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα» εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. 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).

8. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13.3.2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων Ίδρυσης Κοινών ΠΜΣ και 
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ Ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως Ομοτα-
γών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 
της Αλλοδαπής» (Β’ 972).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων: Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και Κοινωνικής 
Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Τη Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση του Διι-
δρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες».

11. Τη Μελέτη Βιωσιμότητας για την ίδρυση του Διι-
δρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες».

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 20/5/2021).

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 
21/4/2021).

14. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 21/2/2022).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει ομόφωνα:

την ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνικά Δικαι-
ώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» μεταξύ 
των Τμημάτων: Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολι-
τικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και Κοι-
νωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής από το ακαδημαϊκό 2022-2023, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 2 Ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και 
ο σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικεύσεις

Άρθρο 4 Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια

Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων

Άρθρο 7 Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης 
Διπλωματικών Εργασιών

Άρθρο 8 Υλικοτεχνική Υποδομή

Άρθρο 9 Διάρκεια Λειτουργίας

Άρθρο 10 Κόστος Λειτουργίας

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανε-
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Κοι-
νωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνικά Δικαιώματα και 
Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός 
του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: «Κοινωνικά Δικαιώματα 
και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες». Αντικείμενο 
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής 
και εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο των Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων και της Συνηγορίας στις Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες και τους βασικούς τομείς της Κοινωνικής Πολιτι-
κής. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριων με τα σύνθετα θεωρητικά και ερευνη-
τικά εργαλεία στην ανάλυση και κατανόηση των Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων και της Συνηγορίας στο πλαίσιο 
άσκησής τους στις σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες. Το 
προτεινόμενο Μεταπτυχιακό εστιάζει στην περιγραφή, 
ανάπτυξη και κριτική αλληλεπίδραση των θεμελιωδών 
κοινωνικών δικαιωμάτων στο ιδιαίτερο πλαίσιο των 
κοινωνικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις 
τεχνικές συνηγορίας. Την τελευταία δεκαετία της κρίσης 
(μεταναστευτικό/προσφυγικό, φτώχεια, αποστέρηση, 
πανδημία κ.λπ.) οι κοινωνικές υπηρεσίες αναδείχθηκαν 
ως υπηρεσίες αιχμής και πρώτης γραμμής. Οι κοινωνικές 
υπηρεσίες είναι ο θεσμικός χώρος στον οποίο το Κράτος 
συναντά, συνδιαλέγεται και - θεωρητικά - υποστηρίζει 
τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Εντούτοις, η 
μέχρι τώρα έρευνα και εμπειρική παρατήρηση της λει-
τουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών παραθέτει πως ο 
σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των θεσμών αυτών δεν έχει ακόμα εμπεδω-
θεί και σε αρκετές περιπτώσεις τόσο οι επαγγελματίες 
όσο και οι χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο καθεστώς εξαίρεσης. 
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι σε κοινωνικές υπηρεσίες 
δεν διαθέτουν πάντοτε το απαραίτητο, εξειδικευμένο 
πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει 
να αξιοποιούν τις διεθνώς αποδεκτές και αποτελεσματι-
κές τεχνικές συνηγορίας. Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. θα 
προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και αναλυτική 
βάση διερεύνησης της αλληλεπίδρασης και σημασίας 
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ανάδειξης των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, προσφέρει και τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, 
ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν σύνθε-
τες και σύγχρονες τεχνικές της συνηγορίας στην άσκηση 
της επαγγελματικής πρακτικής τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικεύσεις

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνη-
γορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες».

Άρθρο 4
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημά-
των των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε δεκα-
πέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit 
Transfer System-ECTS), που απαιτούνται για απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ανέρχονται σε ενενή-
ντα (90), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το 
χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το εαρινό εξάμηνο 
και τριάντα (30) ECTS στη διπλωματική εργασία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατ’ 
έτος με την ένταξη περισσότερων μαθημάτων ελεύθε-
ρης επιλογής στα θέματα εμβάθυνσης.

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο:
Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να πάρουν δύο (2) 

Υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) Υποχρεωτικά Επι-
λογής, ενώ οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες (ECTS) θα 
συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής είτε από 
Υποχρεωτικά Επιλογής και τη Διπλωματική Εργασία.

- Στο Α’ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να 
επιλέξουν ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα και ένα (1) Υπο-
χρεωτικό Επιλογής και οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες 
θα συμπληρωθούν είτε από υποχρεωτικό επιλογής είτε 
από ελεύθερες επιλογές.

- Στο Β’ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να 
επιλέξουν ένα (1) Υποχρεωτικό και ένα (1) Υποχρεωτικό 
Επιλογής μάθημα και οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες 
θα συμπληρωθούν είτε από υποχρεωτικό επιλογής είτε 
από ελεύθερες επιλογές.

- Στο Γ’ εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της 
διπλωματικής. 

Ανά εξάμηνο το Πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 30 ECTS

Υποχρεωτικό
- Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία: 
Ιστορική Εξέλιξη

10 ECTS

Υποχρεωτικά επιλογής:
- Κοινωνική Εργασία, Δεοντολογία και 
Εφαρμογές (10 ECTS)
- Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (10 ECTS)

10 ECTS

Ελεύθερης Επιλογής:
- Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή 
στον Αστικό και Αγροτικό Χώρο (5 ECTS)
- Δημογραφικές Αλλαγές και Κοινωνική 
Πολιτική (5 ECTS)
- Ευάλωτες Πληθυσμιακές Ομάδες και 
Κοινωνικές Υπηρεσίες (5 ECTS)
- Κοινωνική Συνοχή και Ευρωπαϊκοί 
Θεσμοί (5 ECTS)
- Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική 
Ενσωμάτωση (5 ECTS)
- Κράτος Πρόνοιας: Ιστορία, Θεωρία, 
Φιλοσοφία (5 ECTS)
- Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης (5 ECTS)
- Οικονομική Κρίση και Κοινωνική 
Προστασία (5 ECTS)
- Πολιτική Υγείας (5 ECTS)
- Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική 
Έρευνα Ι (5 ECTS)
- Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική (5 ECTS)

5 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 30 ECTS

Υποχρεωτικό
- Συνηγορία στην Κοινωνική Εργασία και 
στις Κοινωνικές Υπηρεσίες (10 ECTS)

10 ECTS

Υποχρεωτικά επιλογής:
- Κοινωνικές Υπηρεσίες και Αντι-
Καταπιεστική Κοινωνική Εργασία (10 ECTS)
- Κοινωνική Ευημερία και Κοινωνική 
Δικαιοσύνη (10 ECTS)
- Μετανάστευση και Εργασία (10 ECTS)

10 ECTS

Ελεύθερης Επιλογής:
- Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων 
(5 ECTS)
- Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
(5 ECTS)
- Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (5 ECTS)
- Κοινωνικές Ανισότητες και Ευπαθείς 
Ομάδες (5 ECTS)
- Κοινωνική Ασφάλιση (5 ECTS)
- Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
(5 ECTS)
- Κοινωνική Πολιτική της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (5 ECTS)
- Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική 
Πολιτική (5 ECTS)
- Πολιτικά Συστήματα, Συνταγματικοί 
Θεσμοί και Κοινωνικά Δικαιώματα 
(5 ECTS)

5 ECTS
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- Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική 
Έρευνα ΙΙ (5 ECTS)
- Στεγαστική Πολιτική (5 ECTS)
- Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της 
Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες (5 ECTS)
- Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των 
πολιτικών Ισότητας των Φύλων (5 ECTS)

5 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 30 ΕCTS

Διπλωματική εργασία 30 ΕCTS
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 

ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης 
Διπλωματικών Εργασιών

Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα συγγραφής των 
Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) είναι, κατά κανόνα, η ελλη-
νική. Επιτρέπεται η διοργάνωση διαλέξεων ή σεμιναρι-
κών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, συνολικά 
ή εν μέρει, και η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας στην 
αγγλική.

Άρθρο 8 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. τα συνεργαζόμενα Τμή-
ματα διαθέτουν την απαραίτητη υλικο-τεχνική υποδομή 
(σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη με αυτο-
ματοποιημένο σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πλη-
ροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή 
προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία 
υλικοτεχνική υποδομή).

Άρθρο 9 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Κόστος Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται δωρεάν, δεν προβλέπεται η 
καταβολή διδάκτρων ή τελών.

Το κόστος λειτουργίας του μπορεί να καλυφθεί από: 
τον προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστημών, από δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμμα-
τα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), και 
κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως 
εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 3.000,00

2. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00

3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 3.000,00

4.

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας- προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2022

Η Πρύτανης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 32180 (2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Τσεκούρα 

Βασιλείου μέλους Ε.ΔΙ.Π. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

2. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

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

5. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή 
των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» (Α’83).

6. Την υπό στοιχεία 125788/Z1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

7. Την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παρά-
ταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).
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8. Την υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής» (Β’ 4621).

9. Την υπ’ αρ. 55396/13-07-2021 αίτηση του Τσεκούρα 
Βασίλειου για καθορισμό του γνωστικού του αντικει-
μένου.

10. Το υπ’ αρ. 10/22-11-2021 (θέμα 2ο) Πρακτικό της 
Συνέλευσης του Τομέα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Τμήματος Διοίκη-
σης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πα.Δ.Α. με το οποίο εκ-
φράζεται η γνώμη του Τομέα που υπηρετεί ο Τσεκού-
ρας Βασίλειος για τον καθορισμό του γνωστικού του 
αντικειμένου.

11. Την υπ’ αρ. 2/02-02-2022 (θέμα 4ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
σχετικά με τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου 
του Τσεκούρα Βασίλειου.

12. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Τσεκού-
ρα Βασίλειου του Διονυσίου, από το οποίο προκύπτουν, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: α) Με την υπ’ αρ. 40433/ 
01-06-2021 πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο (Β’ 2513), εντάχθηκε, σε συνιστώ-
μενη - με αυτοδίκαια μετατροπή της οργανικής θέσης 
μόνιμου μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ) που κατείχε - οργανική θέση μόνιμου 
μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ), στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Δι-
οικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διότι κατείχε τα 
τυπικά προσόντα της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 29 
του ν.4009/2011, β) είναι κάτοχος Διπλώματος της 
Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου 
(Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.), το οποίο με το υπ’ αρ. 3957/02-02-1990 Πι-
στοποιητικό Ισοτιμίας του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
έχει πιστοποιηθεί ως ισότιμο με πτυχίο Τ.Ε.Ι. ειδικότη-
τας «Τουριστικών Επιχειρήσεων», (ημερομηνία κτή-
σης διπλώματος: 03/03/1985), Πτυχίου Παιδαγωγικών 
Σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (ημερομηνία κτήσης 
πτυχίου: 15/02/1996) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του 
προγράμματος «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» 
(ημερομηνία κτήσης διπλώματος: 23/09/2005), διαπι-
στώνουμε:

τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του 
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Διονυσίου, μόνιμου μέλους 
της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Ιδρύματος, ως εξής:

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ»

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 24 Μαρτίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 32085 (3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Κυρίτση 

Γεωργίας, μέλους Ε.ΔΙ.Π. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

2. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

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

5. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή 
των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» (Α’ 83).

6. Την υπό στοιχεία 125788/Z1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Y.Ο.Δ.Δ. 564).

7. Την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παρά-
ταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Y.Ο.Δ.Δ. 650).

8. Την υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής» (Β’ 4621).

9. Την υπ’  αρ. 3542/20-1-2022 αίτηση της Κυρίτση 
Γεωργίας για καθορισμό του γνωστικού της αντικειμένου.

10. Το υπ’ αρ. 1/27-01-2022 πρακτικό του Τομέα «ΤΟΥ-
ΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πα.Δ.Α. με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Τομέα που 
υπηρετεί η Κυρίτση Γεωργία για τον καθορισμό του γνω-
στικού της αντικειμένου.

11. Την υπ’ αρ. 2/02-02-2022 (θέμα 5ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19504 Τεύχος B’ 1935/19.04.2022

Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
σχετικά με τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου 
της Κυρίτση Γεωργίας.

12. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Κυρίτση 
Γεωργίας του Ευαγγέλου, από το οποίο προκύπτουν, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: α) με την υπ’ αρ. 40437/ 
01-06-2021 (Β’ 2513) διαπιστωτική πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εντάχθηκε σε 
συνιστώμενη -με αυτοδίκαια μετατροπή της θέσης 
της-οργανική θέση μόνιμου Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ), στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, β) εί-
ναι κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. 
Πάτρας (ημερομηνία κτήσης πτυχίου: 02/12/1991) και 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου του προγράμματος «Διοίκη-
ση Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ημερομηνία κτήσης 
διπλώματος: 09/10/2019), διαπιστώνουμε:

τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της 
ΚΥΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Ευαγγέλου, μόνιμου μέλους της 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Ιδρύματος, ως εξής:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 24 Μαρτίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 5209 (4)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 102/

επαναληπτική/25.05.2018 έκτακτης συνεδρία-

σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

με θέμα: «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο “Ψηφιακή Καινοτομία 

και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του Τμήμα-

τος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινω-

νιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(επισπεύδον), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
- Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονί-

ου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α’ 31).

- Το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 (Α΄ 197) σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (Α’ 220) και με 
τα άρθρα 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» .

- Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

- Τον ν. 3374/2005 (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 
15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».

- Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

- Την απόφαση της υπ’  αρ.  102/επαναληπτική/ 
25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου: «Δι-
ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο “Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικό-
τητα” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(επισπεύδον), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Β’ 2857).

- Την απόφαση της υπ’ αρ. 10/01.12.2021 συνεδρίασης 
της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα» θέμα 1.1. Εισήγηση τροποποίησης 
της απόφασης για την ίδρυση - λειτουργία (Ειδικό Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας) του Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (επισπεύδον) σε συνεργασία με 
τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τίτλο 
«Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

- Την απόφαση της υπ’ αρ. 21ης Τακτικής/2.6.2021 
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
θέμα 8.1 «Απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ του Τμήμα-
τος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Επισπεύδον) 
σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου με τίτλο "Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυ-
ής Επιχειρηματικότητα" για τροποποίηση της ίδρυσης/
λειτουργίας του καθώς και αντικατάσταση του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας».

- Το με ημερομηνία 19/01/2021 Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

- Την απόφαση της υπ’ αρ. 26868/15.6.2021/θέμα 7o 
Συνεδρίασης της Συνέλευσης της Σχολής, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θέμα 7ο Τροποποίηση στον 
κανονισμό του ΔΠΜΣ «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα».
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- Την απόφαση της υπ’ αρ. 12/08.11.2021/θέμα 14 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου «Τροποποίηση των αποφάσεων Ίδρυσης - 
Κανονισμού Λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του ΕΜΠ, με τίτλο “Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα”».

- Την απόφαση της υπ’ αρ. 03/21.02.2022 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 3 «Εισήγηση τροποποίησης 
της απόφασης για την ίδρυση-λειτουργία του Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων» (επισπεύδον) του Π.Α σε 
συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, με τίτλο: «Ψηφιακή 
Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα 
με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του 
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως εκ 
τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω 
ενέργειες.

- Το πρακτικό της υπ’ αριθμ 20/24.02.2022 της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου θέμα 10.2. «Τροποποίηση της από-
φασης της υπ’ αρ. 102/επαναληπτική/25.05. έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
“Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικό-
τητα” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(επισπεύδον), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου»,

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

την τροποποίηση της απόφασης της υπ. αρ.  102/
επαναληπτική/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της 
Συγκλήτου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο “Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα” του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου (επισπεύδον), σε συνεργασία με τη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Β’ 2857), 
ως προς τα άρθρα 4, 5 και 6, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσ-
σερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης 
ορίζεται σε (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική 
με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά. Ορισμένες διαλέ-
ξεις σε ειδικά θέματα, καθώς και μέρος της ύλης προς με-
λέτη δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα. Προβλέπεται 
η δυνατότητα διεξαγωγής εν όλω ή εν μέρει μαθημάτων 
στην αγγλική γλώσσα κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η ελληνική ή η αγγλική με τη σύμφωνη γνώμη του επι-
βλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας και του φοιτητή/τριας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50% κατά την παρ. 3 του άρθρου 30 
του ν. 4485/2017).

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το 
Ακαδ. Έτος 2030-2031, εφόσον πληροί τα κριτήρια της 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017. Για τη συνέχισή του θα αποφασίσει η ΕΔΕ.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 102/επαναλη-
πτική/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου  
«Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο “Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικό-
τητα” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(επισπεύδον), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Β’ 2857).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 3 Μαρτίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   
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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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