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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος».

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης
Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

4

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση
του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι.
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

5

Υπερωρίες τακτικού προσωπικού για το 2ο εξάμηνο του έτους 2018.

Αρ. Φύλλου 3180

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 22/30.04.2018
(1)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατες εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄ 4334)
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 οργανισμού κάθε
ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 εσωτερικού του κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Την αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
06.12.2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται
ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από
της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.
8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/τ.Β΄/
29.12.2017) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Την υπ' αριθμ. 5599/26.7.2016 (Β΄ 2551) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στην
ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» με τίτλο «Επιστήμη δεδομένων».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 10η/14.03.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (συνεδρίαση 621η/19.04.2018).
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
13. Την υπ' αριθμ. 4/27.04.2018 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
14. Την υπ' αριθμ. 21/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΘΓΕ469Β7Δ-ΔΣΕ).
15. Το υπ' αριθμ. 1561/05.06.2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
με το οποίο βεβαιώνεται ότι, για το Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
το οποίο προέκυψε μετά τη συγχώνευση του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών με το Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, δεν υφίσταται
καμία εκκρεμότητα.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-

Τεύχος Β’ 3180/02.08.2018

κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Επιστήμη δεδομένων» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη δεδομένων».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η «Επιστήμη
δεδομένων».
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 120.
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2028-29 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32,
παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», από τον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα
αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ι
Αριθμ. απόφ. 14/30.04.2018
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατες εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄ 4334)
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 οργανισμού κάθε
ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 εσωτερικού του κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06.12.2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής
πράξης.
8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/ τ.Β΄/
29.12.2017) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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9. Την υπ’ αριθμ. 4583/06.07.2015 (Β΄ 1735) απόφαση
Πρύτανη με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107355/
Β7/10-07-2014 (ΦΕΚ 1929/Β΄/17-07-2014) υπουργικής
απόφασης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Δραματική τέχνη και παραστατικές
τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (συνεδρία 41η/19.04.2018).
11. Την υπ' αριθμ. 5/24.04.2018 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12. Την υπ' αριθμ. 13/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΑΣΟ469Β7Δ-9ΑΓ).
13. Το υπ' αριθμ. 1217/01.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες
στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΜΑ in Drama
and Performing Arts in Education and Lifelong Learning)
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές
Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΜΑ in
Drama and Performing Arts in Education and Lifelong
Learning) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος»), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες
στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΜΑ in Drama
and Performing Arts in Education and Lifelong Learning).
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
To γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και
η προαγωγή στο χώρο της θεατρολογίας της γνώσης της
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και των Παραστατικών Τεχνών καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και
των εφαρμογών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση
και των Παραστατικών Τεχνών ως μεθοδολογία μάθησης/
διδασκαλίας και ως μορφή τέχνης στο χώρο της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, το

39972

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας
στο πεδίο της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και
των Παραστατικών Τεχνών στην Ελλάδα, αφετέρου δε
στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό
πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την
περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στη
διαμόρφωση καινοτόμων μορφών διδασκαλίας βασισμένων σε μεθόδους της Δραματικής Τέχνης στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο σύγχρονο διεθνές
και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Β΄ Εξάμηνο: Μαθήματα

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά ενενήντα (90). Ο τρόπος συμπλήρωσης των 90
πιστωτικών μονάδων είναι ο ακόλουθος:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων ισομερώς κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα, που
αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
β) Επιτυχή εξέταση στα δώδεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα. γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30)
πιστωτικών μονάδων (Σύνολο πιστωτικών μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90).
Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
Α΄ Εξάμηνο: Μαθήματα

Υ/Ε

ECTS

Υ/Ε

ECTS

1

Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη

Υ

4

2

Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες

Υ

5

3

Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο

Υ

6

4

Μορφές θεάματος

Υ

4

5

Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση
και τη διά βίου μάθηση

Υ

6

6

Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο II

Υ

5

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (δύο εξάμηνα διδασκαλίας των μαθημάτων και ένα
εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017.
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Σύνολο ECTS

1

30

Γ Εξάμηνο: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ECTS

Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας

30

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να
επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Άρθρο 7
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-24 δηλαδή επί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από το ακαδημαϊκό έτος επανίδρυσης του (2018-2019), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114, τ. Α΄), οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης - Λειτουργικά έξοδα
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη
φοίτησης ύψους 3.000 €.
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017), ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών
εξόδων του προϋπολογισμού του ΠΜΣ κατανέμονται
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση:
Μορφές και είδη

Υ

4

α/α Κατηγορία Δαπάνης

2

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και
Επιστήμες της Αγωγής

Υ

6

1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

€1.000

3

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση:
Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα

Υ

5

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

€6.000

4

Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι
έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες

Υ

4

3

Δαπάνες αναλωσίμων

€2.600

4

Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης
θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων
στην εκπαίδευση και τη διά βίου
μάθηση

Υ

6

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/
ουσών του Π.Μ.Σ.

€1.000

5

5

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/τριών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

€1000

Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση:
Ερευνητικό Σχέδιο Ι

Υ

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

€31.200

6

Σύνολο ECTS

5
30

Ποσό (€)
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7

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

€4.000

8

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

€4.000

9α

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης

9β

Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης

€3.400

10

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

€3.000

ΣΥΝΟΛΟ

€10.000

€67.200

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. δύναται να προέρχεται
και από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το
άρθρο 43 του ν. 4485/2017, β) τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες
φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην
περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄143), ή του ιδιωτικού τομέα, δ) πόρους από ερευνητικά
προγράμματα, ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, στ) μέρος των
εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 12/30.04.2018
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατες εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄4334) υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 οργανισμού κάθε
ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 εσωτερικού του κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06.12.2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη
θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.
8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017/
τ.Β΄) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Την υπ' αριθμ. 365/24.01.2017 (Β΄ 248) απόφαση Πρύτανη με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
7364/19.09.2016 (Β΄ 3131) απόφασης Πρύτανη που
αφορά στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία:
Νέες θεωρήσεις και προοπτικές», του Τμήματος Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρία 7η/07.03.2018).
11. Την υπ' αριθμ. 4/24.04.2018 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12. Την υπ' αριθμ. 11/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΤ3Ν469Β7Δ-5ΨΩ).
13. Το με αριθμ. 1223/01.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες
θεωρήσεις και προοπτικές»/«Μodern and Contemporary
History: New considerations and perspectives» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις
και προοπτικές» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Νεότερης Ιστορίας β) Σύγχρονης Ιστορίας.
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική. Προβλέπεται μάλιστα μία σειρά μαθημάτων ή σεμιναρίων του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα από Καθηγητές ή
Ερευνητές αλλοδαπούς ή ημεδαπούς. Η γλώσσα της ΜΔΕ
είναι η ελληνική με δυνατότητα επιλογής και της αγγλικής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 120.
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2028-2029 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.
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Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ι
Αριθμ. απόφ. 10/30.04.2018
(4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση
του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι.
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατες εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄4334) υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 οργανισμού κάθε
ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 εσωτερικού του κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/
06.12.2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως
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Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη
θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.
8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/τ.Β΄/
29.12.2017) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Την υπ' αριθμ. 569/03.02.2017 (Β΄ 645) απόφαση Πρύτανη που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ με
τίτλο «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα
και τον Νεότερο Ελληνισμό» του Τμήματος Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.).
10. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του
Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (Ε.Π.Ι. του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 9η/15.03.2018).
12. Την υπ' αριθμ. 3/24.04.2018 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
13. Την υπ' αριθμ. 9/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ28Ε469Β7Δ-ΓΘΧ).
14. Το με αριθμ. 88/17.01.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την
Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» του Τμήματος
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
(Ε.Π.Ι. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (Ε.Π.Ι. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την
Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η έρευνα του
Βυζαντινού Πολιτισμού ως κομβικού σημείου μεταξύ της
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Αρχαιότητας και του Νεότερου Ελληνισμού και η ανάδειξη της συμβολής του Βυζαντίου στη διαχρονία του
Ελληνισμού.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο
το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική), μετά από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, σε περίπτωση που
θα διδαχθεί μάθημα από προσκεκλημένο Καθηγητή του
Εξωτερικού. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα
γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά ενενήντα (90).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 2.100 ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 5208
(5)
Υπερωρίες τακτικού προσωπικού για το 2ο εξάμηνο του έτους 2018.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258/8.12.2014),
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όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/
11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
και ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
2. Τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄/25.6.2001) που συστήθηκε με το π.δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α΄/20.5.2003) περί
ίδρυσης του «Αθηνά»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και
της Γνώσης.
3. Την υπ' αριθμ. 24450/23.02.2018 κοινή απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του
Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 94/ΥΟΔΔ/23.02.2018) με θέμα: «α) Ορισμός
εκπροσώπου των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών
Επιστημόνων και του τακτικού ειδικού επιστημονικούτεχνικού-διοικητικού προσωπικού στο ΔΣ του ΕΚ “Αθηνά”,
β) τροποποίηση της συγκρότησης του ΔΣ του εν λόγω
φορέα».
4. Την από 28.02.2018 απόφαση της 186ης Συνεδρίας
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά», κατά την
οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα.
5. Τον ν.4354/2015 ΦΕΚ Α’176/16-12-2015 «Διαχείρηση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις κα άλλες επέιγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».
6. Την υπ' αριθμ. 5207/04.06.2018 απόφαση της από
28.02.2018 186ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά», με θέμα «Υπερωριακή Απασχόληση
Τακτικού Προσωπικού».
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Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 186η/28.02.2018 τακτική
συνεδρίασή του, ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την
υπερωριακή εργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου του Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και
της Γνώσης, για το 2ο εξάμηνο του έτους 2018, ως εξής:
για 2 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 240 ώρες, συνολικής δαπάνης ύψους 1.870,80 ευρώ για το 2ο εξάμηνο
2018.
Συγκεκριμένα:
2ο εξάμηνο 2018:
Σύνολο
Περιγραφή
ωρών
για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
120
κλάδου TE Διοικητικού/Οικονομικού
για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
120
κλάδου Π Ε Τεχνικού
Αιτιολόγηση
α) Οικονομική Διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του Κέντρου έτους 2018.
β) Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας ερευνητικών και
αναπτυξιακών έργων του Κέντρου έτους 2018.
Το κόστος της εν λόγω δαπάνης θα καλυφθεί από
ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του Κέντρου και για τις
ανάγκες υλοποίησης αυτών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
συμβόλαια και τεχνικά δελτία.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος
Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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