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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» (Policy,
Management and Evaluation in Education).

2

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο
«Νομική και Διοικητική Επιστήμη».

3

Ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της ίδιας Σχολής του ίδιου ιδρύματος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 891/17-7-2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» (Policy, Management and Evaluation in
Education).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-

Αρ. Φύλλου 4100

τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102),
6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το ΦΕΚ ίδρυσης (ΦΕΚ 951, τ.Β΄, 27-5-2015) του
Π.Μ.Σ.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 21-3-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 14-5-2018).
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση», από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
(ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
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διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» έχει
ως αντικείμενο τα θεματικά πεδία των Επιστημών της
Εκπαίδευσης: την Εκπαιδευτική Πολιτική, τη Διοίκηση
της Εκπαίδευσης και την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
Το Π.Μ.Σ., έχοντας υπόψη τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον και τις επιδράσεις που ασκούν στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών
πολιτικών και στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων
συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και
την ανάπτυξη της έρευνας στα τρία αλληλεξαρτώμενα
επιστημονικά πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της
Διοίκησης και της Αξιολόγησης τόσο στο επίπεδο των
δομών (εκπαιδευτικής μονάδας, τοπικό, περιφερειακό,
κεντρικό) όσο και των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) της ελληνικής εκπαίδευσης.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: Η παροχή υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Διοίκησης της Εκπαίδευσης
και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην
Εκπαίδευση» (MSc in Policy, Management and Evaluation
in Education) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. «Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (Policy
and Management of Education).
2. «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» (Evaluation in
Education),
Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
συγκεντρώνοντας 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Πολιτική, Διοίκηση
και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» θα καλύπτεται από:
α) δίδακτρα φοιτητών
β) ερευνητικά προγράμματα
γ) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
διεθνών οργανισμών,
δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μόνο υποθετικά μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω πηγές
χρηματοδότησης. Από την ίδρυση του Π.Μ.Σ. το 2015,
τα τέλη φοίτησης αποτελούν τη μοναδική και σταθερή
πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. σε ετήσια βάση και
διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
Προγράμματος.
Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά στο
ύψος των 2.800 ευρώ (800 ευρώ ανά εξάμηνο για καθένα
από τα τρία πρώτα εξάμηνα του Προγράμματος και στο
ποσό των 400 ευρώ για το 4ο εξάμηνο).
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:
1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την
Πολιτεία.
2. Καλύπτουν τις αμοιβές διδακτικού προσωπικού: μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις), επισκεπτών καθηγητών από Τμήματα άλλων
Ελληνικών ΑΕΙ ή Τμημάτων του εξωτερικού, λοιπών διδασκόντων/νέων επιστημόνων.
3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού, το έργο των οποίων αφορά στα ακόλουθα:
α) Εκπαιδευτική, διοικητική, γραμματειακή διαχείριση,
οργάνωση και διαχείριση θεμάτων φοιτητών,
β) Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των επιμέρους
κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. και επικοινωνία με σχολικές
μονάδες, δομές και φορείς,
γ) Υποστήριξη Ερευνητικών και Επιστημονικών Δράσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
(συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, συλλογή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων,
έκδοση επιστημονικών έργων, διοργάνωση σεμιναρίων
και συνεδρίων, προώθηση δράσεων δημοσιότητας),
δ) Υποστήριξη των δράσεων αξιολόγησης του Π.Μ.Σ.
καθώς και δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση και τη διοίκηση.
4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετακινήσεις μελών
ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
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5. Δαπάνες για υποτροφίες (οικονομικού, κοινωνικού
και ακαδημαϊκού χαρακτήρα) στο πλαίσιο των εκάστοτε
οικονομικών δυνατοτήτων του Π.Μ.Σ.
6. Αγορά αναλωσίμων υλικών, απαραίτητων για τη
λειτουργία του Π.Μ.Σ.
7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού.
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (βιβλία, εκπαιδευτικό λογισμικό, κ.α.).
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση και δράσεις προώθησης του έργου του Π.Μ.Σ.
10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια
ημερίδων και συνεδρίων απαραίτητων για την διάχυση
της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμάτων σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από διδάσκοντες και
μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ.
11. Εκδόσεις του Π.Μ.Σ.: Έκδοση επιστημονικού περιοδικού, εκδόσεις πρακτικών ημερίδων και συνεδρίων,
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 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.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 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.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 76
(2)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Νομική και Διοικητική Επιστήμη».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(συνεδρίαση την 27η.7.2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 30 – 37 και 44 – 45 του
Κεφ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος Σπουδών» και 85
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
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ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων –
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
6. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 216772/Ζ1 (ΦΕΚ
Β΄ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
7. Τις αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων: 163204/Ζ1/29.9.2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄/114)
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα», 26407/
Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση – Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (114 Α΄)», 45070/
Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4521/2018
(Α΄ 38) ‘Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις – Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32
του ν.4485/2017’».
8. Το αριθμ. 823/26.2.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρίαση 20.4.2018)
σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νομική και
Διοικητική Επιστήμη» του Τμήματος.
10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
11. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017.
12. Την αριθμ. 52/1.6.2018 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 1.6.2018) σχετικά με
έγκριση ίδρυσης – επανίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ
2704/τ.Β΄/9.7.2018) και
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου με τίτλο «Νομική και Διοικητική Επιστήμη»,
ως ακολούθως:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»
΄Αρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Νομική και
Διοικητική Επιστήμη.
• Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
είναι η ανάδειξη και μελέτη της διεπιστημονικότητας των
ζητημάτων που σχετίζονται με τη Νομική Επιστήμη, τη
Διοικητική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση.
• Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η εξοικείωση πτυχιούχων με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία σε ό,τι
αφορά τις θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους
της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα σε θέματα Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης
και Δημοσίου Μάνατζμεντ και Δικαίου, Τεχνολογίας και
Οικονομίας.
• Οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά
σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της
Δημόσιας Διοίκησης και σε οργανισμούς του Δημοσίου,
σε ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού
Τομέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους
θεσμούς, με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών
και των προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία
της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα.
• Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση
για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
΄Αρθρο 2
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νομική και Διοικητική Επιστήμη» λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις: α) Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, β) Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία και
γ) Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ.
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα
σχετικά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων για την Κατεύθυνση ορίζεται
σε 20 (είκοσι), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων (εάν
υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της
Κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
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Πρόγραμμα μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS)
• Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
• Ευρωπαϊκά Συστήματα Διακυβέρνησης (Κλασσικά
πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
• Η δημοσιονομική οργάνωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Η διαφάνεια στη διοικητική δράση
Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS )
• Το Διοικητικό Δίκαιο υπό την επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου
• Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και
Δικαιοσύνης
• Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
Γ΄ Εξάμηνο
Διπλωματική εργασία (30 ECTS)
Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν
καλώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών
και πολιτικών επιστημών.
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων για την Κατεύθυνση ορίζεται
σε 20 (είκοσι), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων (εάν
υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
της Κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ).
Πρόγραμμα μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS)
1. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου
2. Ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου
3. Δίκαιο και Τεχνολογία
4. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση
Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS )
1. Δημόσιες συμβάσεις και κρατικές ενισχύσεις
2. Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη
3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο
4. Αλληλεπίδραση ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Γ΄ Εξάμηνο
Διπλωματική εργασία (30 ECTS)
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Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα
σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, το δημόσιο μάνατζμεντ
και τη διοικητική επιστήμη, όπως προκύπτει από την
αναλυτική βαθμολογία.
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων για την κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
(εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό
αντικείμενο συναφές του μεταπτυχιακού προγράμματος
της κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ).
Πρόγραμμα μαθημάτων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και
παίρνει 6 ECTS)
1. Στρατηγική Διοίκηση-Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
2. Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης
3. Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης - Συγκριτική
Δημόσια Διοίκηση
4. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
5. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και
παίρνει 6 ECTS)
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Διαχείριση Αλλαγών
- Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης - Δημόσιες Πολιτικές
- Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- Δημόσια Διοίκηση και Καλή Νομοθέτηση
- Επιλογή ενός από τα πιο κάτω μαθήματα :
5α. Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Διαχείριση Έργου
5β. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΙCT
in Management)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία (30 ECTS).
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα θα
γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
΄Αρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 31 του ν. 4485/2017, είναι η Συντονιστική
Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Διευθυντής.
1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου
της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της
λειτουργίας του προγράμματος.
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2. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της
βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο νόμο
και στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το
διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.
΄Αρθρο 4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται
πρωτίστως, σύμφωνα και με την οικεία εγκριτική υπουργική απόφαση, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μετέχοντα και στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων του
Τμήματος. Διδακτικά καθήκοντα μπορούν να αναλάβουν
μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
2. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται ανά μάθημα από τη
Συνέλευση Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της
Συντονιστικής Επιτροπής.
3. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης
ανά μάθημα να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και γενικότερα όσοι
προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 με την
διαδικασία που εκεί προβλέπεται
4. Στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορούν ακόμη να προσφέρουν
διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο
Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος. Η συμμετοχή τους
ανά ακαδημαϊκό έτος και μάθημα εγκρίνεται βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εμπρόθεσμης αντίστοιχης αίτησής τους και εισήγησης της
Συντονιστικής Επιτροπής.
΄Αρθρο 5
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
- Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να
επιτραπεί από τη Συνέλευση η αναστολή των σπουδών
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
δυο (2) συνεχόμενα εξάμηνα.
΄Αρθρο 6
ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και βεβαιώνεται με την υπογραφή του υπευθύνου διδάσκοντος στα
σχετικά παρουσιολόγια.
2. Περισσότερες από δύο απουσίες σε ένα μάθημα
έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις
του μαθήματος αυτού και οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ξανά το μάθημα αυτό και να προσέλθουν
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στις επόμενες εξετάσεις. Επιτρέπονται περισσότερες από
δύο απουσίες σε κάθε μάθημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης της Σ.Ε.
3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο όριο απουσιών
προσέρχονται στις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις.
4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που απέτυχαν σε δύο (2), το
πολύ, μαθήματα του εξαμήνου οφείλουν να προσέλθουν
στις επαναληπτικές εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους που διενεργούνται το Σεπτέμβριο.
5. Οι φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν σε περισσότερα από
δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο ή κατά τις επαναληπτικές
εξετάσεις διαγράφονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για
όσα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς.
6. Δεν προβλέπεται επανεξέταση για μεταπτυχιακούς
φοιτητές που δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε τρία ή και
περισσότερα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.
7. Φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν στις δύο εξετάσεις ενός
μαθήματος και δεν οφείλουν άλλο μάθημα, δικαιούνται
να ζητήσουν επανεξέταση από τριμελή επιτροπή μελών
ΔΕΠ της Σχολής, τα οποία έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
8. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται
στην ελληνική γλώσσα.
9. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται
με βαθμολογική κλίμακα από το μηδέν (0) μέχρι το δέκα
(10) με βάση το πέντε (5) και βήματα μισής μονάδας (0,5).
΄Αρθρο 7
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οι διπλωματικές εργασίες σε όλες τις κατευθύνσεις:
α) Ανατίθενται μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών
από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ορίζει και τον
επιβλέποντα.
β) Είναι δυνατή η υποβολή διπλωματικής εργασίας και
σε άλλη γλώσσα, από τις διαδεδομένες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος
και της Συντονιστικής Επιτροπής.
γ) Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, σύμφωνα με
σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου,
είναι η 15η Νοεμβρίου που ακολουθεί το πέρας του Β’
εξαμήνου. Η ημερομηνία κατάθεσης μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών με απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος.
δ) Υποστηρίζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής
η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και
περιλαμβάνει τον επιβλέποντα. Οι τριμελείς επιτροπές
εγκρίνονται από τη Συνέλευση. Η υποστήριξη γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεση
της διπλωματικής εργασίας και εφόσον ο φοιτητής
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα
μαθήματα.
2. Η τριμελής επιτροπή αποφασίζει τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας με ελάχιστο αποδεκτό βαθμό το
πέντε (5). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός του προβλε-
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πόμενου χρόνου ή απόρριψης της διπλωματικής εργασίας από την τριμελή επιτροπή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
διαγράφονται και δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για
όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυχία. Σε ειδικές περιπτώσεις η Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν σχετικής
έγκρισης της Συνέλευσης δύναται να δώσει παράταση
για την υποβολή ή και την υποστήριξη.
3. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή δύναται να προτείνει βελτιώσεις και να ορίσει νέα ημερομηνία υποστήριξης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.
4. Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που δύναται
να επιβλέψει ο διδάσκων δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των φοιτητών της Κατεύθυνσης.
5. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης σε τρία (3) αντίγραφα
και ένα σε ηλεκτρονική μορφή.
΄Αρθρο 8
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και
της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής
απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
2. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 2/3 από τον
μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημάτων και κατά
το 1/3 από τη βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας.
3. Ο τίτλος απονέμεται με το βαθμό και τη διάκριση
«Καλώς» (5-6,49), «Λίαν Καλώς» (6,50-8,49) ή «Άριστα»
(8,50-10) σύμφωνα με τα κρατούντα.
΄Αρθρο 9
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας,
Βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό
δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ
και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).
΄Αρθρο 10
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Παντείου
Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και από ερευνητικά προγράμματα.
2. Τα σχετικά κονδύλια μπορούν να καλύπτουν αμοιβές
εξωτερικών συνεργατών, δαπάνες μετακινήσεων (εσωτερικού-εξωτερικού), δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες επιστημονικών εκδόσεων, δαπάνες εκπόνησης και έκδοσης
οδηγών σπουδών, δαπάνες διοργάνωσης επιστημονικών
εκδηλώσεων, σχετικές ενέργειες δημοσιότητας εν γένει,
προμήθειες επιστημονικών εκδόσεων και εκπαιδευτικού
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και εποπτικού υλικού, δαπάνες εξοπλισμού και συντήρηση εργαστηρίων και συστημάτων.
3. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται στις κατευθύνσεις
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από
εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
΄Αρθρο 11
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από τον παρόντα κανονισμό ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018
Η Πρύτανης
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ
Ι

Αριθμ. 5140
(3)
Ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της ίδιας Σχολής του ίδιου
ιδρύματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/24-11-1983
τ.Α') «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011
τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3. Τις διατάξεις του αριθμ. 100/2013 π.δ. (ΦΕΚ 135/
5-6-2013 τ.Α') «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας -Ίδρυση Σχολής -Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία και
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», ιδίως το άρθρο 10 παρ. 3 και το άρθρο 8 παρ. 4β.
4. Τις διατάξεις του αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/
16-9-2013 τ.Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ...
100/2013(Α΄135)...».
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5. Την αριθμ. 5/28-06-2016 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ: ΨΔΥ0ΟΞΑ0-Ν0Ρ) πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 378/15-07-2016 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) καθώς και την
αριθμ. 136019/Ζ1/24-08-2016 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με
την οποία διορίζεται ο Λάμψας Πέτρος του Θεοχάρη,
ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
6. 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».
7. Τις αριθμ. 2626/2-05-2018 και 546/21-05-2018 αιτήσεις των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Λάμπου Ιωάννη του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ1, ειδικότητας «Ηλεκτρολόγου» και Νίκα
Αριστείδη του Κωνσταντίνου κλάδου ΤΕ1, ειδικότητας
«Ηλεκτρολόγου», του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) για ένταξη
τους στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, καθότι το Τμήμα που υπηρετούν καταργείται στις 31-10-2018.
8. Την αριθμ. 144/19-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η
ένταξη των αναφερόμενων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατόπιν των αριθμ.
123/18-04-2018 και 125/23-05-2018 αποφάσεων της
Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολογίας
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της ίδιας Σχολής του ίδιου Ιδρύματος:
α) Λάμπος Ιωάννης του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ1,
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου.
β) Νίκας Αριστείδης του Κωνσταντίνου κλάδου ΤΕ1,
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 31 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02041002009180008*

