
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολι-
τικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διε-
θνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Πολιτική» του Τμή-
ματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3 Ένταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., σε 
θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του ΤΕΙ Ηπείρου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 3 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες 
Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 131η)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης 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 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄4334) υπουργι-
κή απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού 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 ανώτα-
τη 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 δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. 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 Α' 98).

7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη 
θητεία, από της εκδόσεως της πράξης.

8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ.Β') απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

9. Την αριθμ. 2973/15.05.2015 (Β΄ 1100) απόφαση 
Πρύτανη με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 94143/Β7/ 
16.8.2012 (Β΄ 2409) υπουργικής απόφασης όπως τροπο-
ποιήθηκε από την αριθμ. 160655/Β7/16.10.2014 (Β΄ 2776) 
υπουργική απόφαση και ισχύει, που αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτι-
κής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με τίτλο: «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 97η/27.06.2018).

11. Την αριθμ. 1/04.07.2018 απόφαση της 6ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την αριθμ. 2/09.07.2018 απόφαση της 131ης Συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου (ΑΔΑ: ΨΕΙΗ469Β7Δ-ΨΧΘ).

13. Το με αριθμ. 908/07.03.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτι-
κές», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρ-
νηση και Δημόσιες Πολιτικές», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και 
ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις 
διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των 
σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων 
πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με 
αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελί-
ξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος 
μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και 
των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία 
αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού 
επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι 

φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρο-
να, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων 
για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής στα-
διοδρομίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι: α) από Τμήμα-
τα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω-
ρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή 
με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, 
πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, 
των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της δημόσιας δι-
οίκησης ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και 
β) από Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε ένα εντατικό έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων - Γλώσσα Διδασκαλίας 
και Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κω-

δικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Υ1 Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών Υ 7
Υ2 Δίκαιο και Θεσμοί της ΕΕ Υ 7
Υ3 Ζητήματα Δημοκρατίας Υ 6
Υ4 Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Υ 4

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα εκ των προσφερομένων)
ΥΕ1 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Ε 6
ΥΕ2 Διαχείριση Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ε 6

Σύνολο: 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κω-

δικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Υ5 Πολύ-επίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υ 6
Υ6 Διοικητική Μεταρρύθμιση Υ 6
Υ7 Σύγχρονες Εξελίξεις στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία Υ 6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (δύο εκ των προσφερομένων)
ΥΕ1 Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνία Πολιτών και Ανάπτυξη Ε 6
ΥΕ2 Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και τα Δυτικά Βαλκάνια Ε 6
ΥΕ3 Κουλτούρα και Διακυβέρνηση Ε 6

Σύνολο: 30

Θερινή Περίοδος
Κω-

δικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Διπλωματική Εργασία 15
Σύνολο: 15
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Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η ελληνική με δυνατότητα επιλογής και της αγγλικής.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν διδάσκοντες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 10 
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2023/24, δηλαδή επί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από το ακα-
δημαϊκό έτος ίδρυσης ή επανίδρυσής του (2018-2019), 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στην 
ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης λειτουργίας 
κάθε ΠΜΣ.

Άρθρο 11 
Τέλη φοίτησης - Λειτουργικά έξοδα

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 3.000 €.

Σύμφωνα με την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β'), ποσοστό 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών εξόδων 
του προϋπολογισμού του ΠΜΣ κατανέμονται σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΟΔΑ Ποσό 
σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού € 3.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές € 11.000

3 Δαπάνες αναλωσίμων € 1.500
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 

του Π.Μ.Σ. € 2.000

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς € 1.000

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

€ 29.000

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

€ 3.000

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 € 0

9α Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης € 22.000
9β Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης € 8.000
10 Λοιπές δαπάνες, έξοδα δημοσιότητας - 

προβολής 2000, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού - βιβλία 2000, οργάνωσης συνε-
δρίου 1000, λοιπα 2000

€ 7.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) € 87.500
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. δύναται να προέρχεται 

και από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργα-

ζόμενων 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 οριοθε-
τείται 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 προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανι-
σμών, στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., ζ) κάθε άλλη νό-
μιμη πηγή.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 9 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 7 (2)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Πολιτική» του Τμή-

ματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 131η)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης 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 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β'4334) υπουργι-
κή απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού 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 ανώτα-
τη 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 δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α' 98).

7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη 
θητεία, από της εκδόσεως της πράξης.

8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ.Β') απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 143η /22.06.2018).

10. Την αριθμ. 3/04.07.2018 απόφαση της 6ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

11. Την αριθμ. 6/09.07.2018 απόφαση της 131ης Συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου (ΑΔΑ: Ψ01Ξ469Β7Δ-ΕΚΦ).

12. Το αριθμ. 622/13.02.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Κοινωνική Πολιτική», του Τμήματος Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λει-

τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων, 
μεθοδολογικών/λειτουργικών εργαλείων καθώς και η 
παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ακαδημα-
ϊκό γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Εν 
ολίγοις, το ΠΜΣ αποσκοπεί: Πρώτον, στην προαγωγή 
της έρευνας στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. 
Δεύτερον, στη θεωρητική εμβάθυνση και την εξειδίκευ-
ση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε αυτό το αντικείμενο 
με την παροχή των εφοδίων για περαιτέρω επιστημονική 
και επαγγελματική σταδιοδρομία. Αμφότερα προάγουν 
την ενεργό και εγνωσμένη συμμετοχή τους στην κοινωνι-
κή ανάπτυξη και ευημερία σε ένα σύνθετο και απαιτητικό 
εθνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
• Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλότατου 

επιπέδου.
• Η εκπαίδευση επιστημόνων με την οικοδόμηση των 

απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή στα-
διοδρομία σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό και επαγγελματι-
κό επίπεδο στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής.

• Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών σε επαγγελμα-
τίες και επιστήμονες της κοινωνικής Πολιτικής ώστε να 
αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εφαρ-
μογή κοινωνικών πολιτικών σε μακροσκοπικό (εθνικό-
υπερεθνικό) και μικροσκοπικό (επιμέρους πεδίων ή/και 
πτυχών) επίπεδο.

• Η απόκτηση δεξιοτήτων για σπουδές διδακτορικού 
επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Κοινωνική Πολιτική» με τις εξής ειδικεύσεις:

(α) Πολιτικές για την Μετανάστευση, τις Κοινωνικές 
Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

(β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
(γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά-
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά-
των της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για τη λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η φοίτηση και η επι-
τυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων 
και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (3ο 
εξάμηνο), η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 
όχι μικρότερο των έξι μηνών και όχι μεγαλύτερο των 
δώδεκα (3ο-4ο εξάμηνο).
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτι-
κών μονάδων ECTS (ΠΜ-ECTS). Οι 60 ΠΜ-ECTS αντιστοι-
χούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές 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 πιστω-
τικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 3374/2005.

2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων (μαθήματα, σεμινάρια, εργαστηριακές 
ασκήσεις, κύκλοι διαλέξεων, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.

3. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκλη-
ρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την 
ελληνική και στην Αγγλική, μετά από απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος.

4. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί 
να προσφέρεται εξ αποστάσεως (παρ. 3, άρθρο 30, 
ν. 4485/2017).

5. Το Πρόγραμμα Σπουδών στο πρώτο εξάμηνο δια-
μορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως:

(α) η ειδίκευση «Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις 
Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα τον Πολίτη» πε-
ριλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία 
αντιστοιχούν σε 15 ΠΜ-ECTS και τρία (3) μαθήματα επι-
λογής (από τα 4 προσφερόμενα) που αντιστοιχούν σε 
15 ΠΜ-ECTS

(β) η ειδίκευση «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγεί-
ας» περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

(γ) η ειδίκευση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική», πε-
ριλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στο δεύτερο εξάμηνο δια-
μορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως:

α) η ειδίκευση «Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις 
Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη» περι-
λαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντι-
στοιχούν σε 12 ΠΜ-ECTS και τρία (3) μαθήματα επιλογής 
(από πέντε (5) προσφερόμενα) τα οποία αντιστοιχούν 
σε 18 ΠΜ-ECTS

β) η ειδίκευση «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγεί-
ας» περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα οποία 
αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS. 

(γ) η ειδίκευση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» πε-
ριλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα που αντι-
στοιχούν σε 30 ΠΣ-ECTS.

Τέλος στο τρίτο εξάμηνο και για τις τρεις ειδικεύσεις 
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/
Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία αντιστοιχεί σε 30 
ΠΜ-ECTS.

6. Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο παρατίθε-
νται στους παρακάτω πίνακες ανά ειδίκευση.

α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Δι-
ακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

1ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Υποχρεωτικά
1. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 9
2. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Απο-
κλεισμός

6

Μαθήματα επιλογής (3 από τα 4)
3. Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, απασχόλη-
ση, φύλο

5

4. Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση 5
5. Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση 5
6. Κοινωνικές Διακρίσεις και Ανισότητες, Δημό-
σιες Πολιτικές και Εφαρμογές

5

Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Υποχρεωτικά
1. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 6
2. Μετασχηματισμοί του Κράτους 6
Μαθήματα επιλογής (3 από τα 5)
3. Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη 
Εποχή

6

4. Μετανάστευση και Δίκαιο 6
5. Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης 6
6. Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις 6
7. Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση 6
Σύνολο εξαμήνου 30
3ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30

β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
1ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Υποχρεωτικά
1. Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας 5
2. Σχεδιασμός και Πολιτικές Υγείας 5
3. Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές 
Υγείας

5

4. Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας 5
5. Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής 
Δεοντολογίας

5

6. Ανθρωπολογία της Υγείας 5
Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 5
2. Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας 5
3. Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Υγείας 5
4. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 5
5. Ποινική και Αστική Ευθύνη Ιατρών 5
6. Εξέλιξη της Προστασίας της Υγείας στην 
Ελλάδα

5

Σύνολο εξαμήνου 30
3ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
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(γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

1ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Υποχρεωτικά
1. Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 10
2. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή 
Κοινωνική Πολιτική

12

3. Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής 4
4. Ποιοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής 4
Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Υποχρεωτικά
1. Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6
2. Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6
3. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολι-
τική

6

4. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Απασχόλησης και Ερ-
γασιακών Σχέσεων

4

5. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

3

6. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Εκπαίδευσης 3
7. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Υγείας και Ασφάλισης 2
Σύνολο εξαμήνου 30
3ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30

7. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γί-
νει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων 
και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
ΔΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε ενενήντα (90) άτομα 
κατ' έτος (30 φοιτητές ανά ειδίκευση). Ο ακριβής αριθ-
μός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν ως διδακτικό προσωπικό 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα-
πής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114, τ. Α').

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα καλύπτονται από την εκάστοτε 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Κοινω-
νικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου καθώς και πρόσθετοι χώροι αιθουσών, 
γραφείων και εργαστηρίων της Σχολής Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ-
θρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α').

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Υπόδειγμα ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΕΙΣΡΟΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό σε €

1 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συ-
νεργαζόμενων για την οργάνωση του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017

0 €

2 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δη-
μόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην 
περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού 
τομέα

0 €

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0 €

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργα-
νισμών

0 €

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

6. Τέλη φοίτησης 
(63 φοιτητές ετησίως x 2.500 ευρώ)

€ 157.5001

ΣΥΝΟΛΟ € 157.500

Υπόδειγμα ΠΙΝΑΚΑ 2 - EKΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

€ 5.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

€ 5.5002

3 Δαπάνες αναλωσίμων € 1.500

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. για επιστημονικούς και εκ-
παιδευτικούς σκοπούς

€1.500

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

€ 0

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

€ 69.500

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

€ 0
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8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

€ 11.000

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

€ 7.000

10 Λοιπές δαπάνες:
- Αγορά εκπαιδευτικού υλικού σε 
έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, κ.λπ. 
μορφή 
- Διοργάνωση συνεδρίων, επιστημο-
νικών εργαστηρίων, ερευνητικών σε-
μιναρίων 
- Έρευνες πεδίου
- Δαπάνες διάχυσης και δημοσιότητας 
- Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, 
ηλεκτρονικά περιοδικά κ.λπ. προσβά-
σιμα στους φοιτητές

€ 9.250

ΜΕΡΙKO ΣΥΝΟΛΟ (70%) € 110.250

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

€ 47.250

ΣΥΝΟΛΟ € 157.500

1 Το ποσό αυτό υπολογίζεται επί του 70% των εισακτέων
2 27 φοιτητές από τους συνολικά 90 εισαγόμενους αναμένεται 

να απαλλαγούν πλήρως από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με την 
πρόβλεψη του αρθ. 85, παρ. 2 του ν. 4485/2017. Το ποσό αυτά 
αφορά υποτροφίες επιπλέον αυτής της πρόβλεψης.

Αυξομειώσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εξό-
δων μπορούν να γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανά-
γκες, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Τα τέλη φοίτησης καθορίζονται στο ποσό των 2.500 
ευρώ ανά φοιτητή για ολόκληρη τη διάρκεια των σπου-
δών.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί σε πρώτη 
φάση από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοι-
τητών, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακά να κα-
λύπτεται εφόσον αυτό καταστεί δυνατό και από άλλες 
πηγές όπως προϋπολογισμός του ΑΕΙ, πόροι από ερευ-
νητικά προγράμματα, έσοδα του ΕΛΚΕ, κ.λπ.

Άρθρο 12 
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 9 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Αριθμ. Φ.8/4002 (3)
    Ένταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., σε 

θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του ΤΕΙ Ηπείρου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
(Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», και 
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου, όπως 
ισχύει (ΦΕΚ Α' 195/2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 21 του ανωτέρου νόμου, 
με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/2013).

3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρθρο 68 του 
ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων παράγραφος 
3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. παρ. 5 (ΦΕΚ Α' 32/2014)».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3,.5 και 7 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α' 83/2016).

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/04-08-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α'/2013) 
«Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμήματος-Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του 
ΤΕΙ Ηπείρου».

7. Τη με αριθμ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρ-
μογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83) "Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προ-
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π."».

8. Τη με αριθμ. 35125/Ζ2/01-03-2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Αναδιατύπωση εγκυκλίου».

9. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του ν. 4472/ 2017 
(ΦΕΚ 74/ τ.Α'/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α').
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10. Τη με αριθμ. οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19-07-2017 εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Μέρους ΣΤ' του ν. 4472/2017 (Α' 74) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλή-
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι-
κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».

11. Τη με αριθμ. 2/21764/ΔΕΠ/11.05.2018 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Μισθολο-
γικά θέματα μελών Ε.ΔΙ.Π. των ΤΕΙ».

12. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 206994/Ζ1/
27-11-2017 διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 
661/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/11-12-2017) (Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ 
696/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/22-12-2017).

13. Τη με αριθμ. 527/14-05-2018 αίτηση του Ρίζου 
Γεώργιου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για έντα-
ξη του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικό αντικείμενο 
Πληροφορική -Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες, στο Τμήμα 
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπο-
νίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

14. Τη με αριθμ. 9η/23-05-2018 (θέμα 5ο) απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με 
την οποία ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση 
της αίτησης ένταξης του Ρίζου Γεώργιου στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π..

15. Τη με αριθμ. 606/25-05-2018 απόφαση του Κοσμή-
τορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής περί σύστασης Τριμελούς 
Επιτροπής.

16. Τη με αριθμ. 666/04-06-2018 θετική εισηγητική 
έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής.

17. Το με αριθμ. 736/26-06-2018 έγγραφο της Σχολής 
Τεχνολογία Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής με συνημμένη τη με αριθμ. 2η/06-06-2018 
απόφαση της Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπο-
νίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής η οποία 
αποφάσισε υπέρ της ένταξης του Ρίζου Γεώργιου του 
Ελευθερίου, στην κατηγορία Ειδικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεω-
πόνων, με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική -Τηλε-
πικοινωνίες, ως κατόχου διδακτορικού διπλώματος με 
γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικεί-
μενα που θεραπεύει το Τμήμα.

18. Το διδακτορικό δίπλωμα του Ρίζου Γεώργιου.
19. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-

ματος.
20. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του Ρίζου 

Γεώργιου.
21. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) στο ΤΕΙ Ηπείρου.

22. Την από 27-07-2018 έκθεση δαπάνης του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΤΕΙ Ηπείρου.

23. Το γεγονός ότι με την παρούσα διαπιστωτική 
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Διαπιστώνουμε
Ότι εντάσσεται ο υπάλληλος του Ιδρύματος μας με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(ΙΔΑΧ), του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Ρίζος Γεώργιος 
του Ελευθερίου, σε οργανική θέση της κατηγορίας Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστι-
κό αντικείμενο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες», στο 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του 
ΤΕΙ Ηπείρου, διότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
του διέθετε τα προσόντα για την ένταξη στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π..

Η ως άνω οργανική θέση ένταξης, συνίσταται με αυ-
τοδίκαιη μετατροπή της προσωρινής θέσης που κατέχει. 

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άρτα, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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