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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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με
αναπηρίες (Α.με.Α)»/ «Master of Science in Sport
Management and Organization of sport activities
for people with disabilities» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

2

Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Master
of Science in Space Science, Technologies and
Applications» του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

3

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία,
Σκηνική Πράξη και Διδακτική» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

4

Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο
«Cultural Heritage Materials and Technologies CultTech» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών

Αρ. Φύλλου 3181

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 28
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με
αναπηρίες (Α.με.Α)»/ «Master of Science in Sport
Management and Organization of sport activities
for people with disabilities» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία 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 (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. Τη με αριθμ. 210838/Z1/01.12.2017 (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. 5290/18.07.2016 (Β΄2694) απόφαση Πρύτανη με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
113992/Β7/21-7-2014 (Β’ 2103) υπουργικής απόφασης
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5418/21-7-2015
(Β΄1829) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και ισχύει και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση Αθλητισμού για Άτομα με Αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 62η/
20.03.2018).
11. Την υπ΄ αριθμ. 8/27.04.2018 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12. Την υπ΄ αριθμ. 27/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΣΖΑ469Β7Δ-Ι2Ω).
13. Το με αριθμ. 1045/18.03.2014 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 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 με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση
Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες
(Α.με.Α.)» «Master of Science in Sport Management
and Organization of sport activities for people with
disabilities» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Τεύχος Β’ 3181/02.08.2018

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οργάνωση και
Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» «Master of Science in Sport Management
and Organization of sport activities for people with
disabilities» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στον τομέα της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες. Αυτός
ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of
Science in Sport Management and Organization of sport
activities for people with disabilities).
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος είναι «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για
άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α) και αφορά:
α) Την προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας
στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.) και συναφών με τον
αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η
εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
β) Την προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν αφενός την ανάπτυξη του
Αθλητισμού των Α.με.Α. στην Ελλάδα και παγκόσμια και
αφετέρου των παραπάνω συναφών κλάδων, μέσω της
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
γ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη οργάνωσης κέντρων αποκατάστασης για Α.με.Α. στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα.
δ) Την προαγωγή της Οργάνωσης και Διαχείρισης των
Ομοσπονδιών, Συλλόγων και της Ελληνικής Παρα-Ολυμπιακής Επιτροπής των Α.με.Α. και την κατανόηση της
συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για
Α.με.Α. στην Ελλάδα και παγκόσμια.
ε) Την επαφή των φοιτητών/τριών με Α.με.Α., μέσω της
πρακτικής άσκησης, σε κέντρα αποκατάστασης, σε εξειδικευμένα φυσικοθεραπευτήρια, σε κέντρα διάγνωσης
και στήριξης, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, και σε
χώρους κοινωνικής υποστήριξης και ένταξης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Έτσι, θα αποκτήσουν την εμπειρία της εκπαίδευσης στην πράξη και γνώσεις/ικανότητες σχετικές με
τον σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αλλά
και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους.
στ) Την εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές
διαδικασίες σε επιμέρους θέματα των παραπάνω
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αναφερόμενων επιστημονικών περιοχών και τη
συγγραφή ανάλογων εργασιών.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά εκατόν είκοσι (120 ECTS).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2028 - 2029, 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 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000 €) 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. απόφ. 24
(2)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Master
of Science in Space Science, Technologies and
Applications» του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
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τουργία της ανώτατης 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.
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/Z1/01.12.2017 (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. 3315/24-05-2016 (Β’ 1614), απόφαση
Πρύτανη με θέμα : Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 113997/
Β7/21-7-2014 (ΦΕΚ 2103/Β΄/31-07-2014) υπουργικής
απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την 5165/16- 7-2015
(ΦΕΚ 1627/03-08-2015) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ισχύει, που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τίτλο: «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science,
Technologies and Applications»
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 10η/14.03.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της 1138ης/23.03.2018
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
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13. Την υπ΄ αριθμ. 5/27.04.2018 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
14. Την υπ΄ αριθμ. 23/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7Τ72469Β7Δ-40Ω).
15. Tο υπ’ αριθμ. 1561/05.06.2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι σύμφωνα με το αρχείο της
Α.ΔΙ.Π., 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 (π.δ. 70/2013 - ΦΕΚ 119/
Α΄/28-5-2013), 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 Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.ΠΜΣ) «Διαστημική Επιστήμη
Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Master of Science in Space
Science Technologies and Applications» του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Δι-ιδρυματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/
Master of Science in Space Science Technologies and
Applications», 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.) στη «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και
Εφαρμογές».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αφορά την θεωρία και πράξη των διαστημικών εφαρμογών και τεχνολογιών και ειδικότερα σε θέματα Τηλεπισκόπησης (Remote
Sensing και Earth Observation), που χρησιμοποιούνται
κυρίως σε δορυφόρους. Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι σχεδιασμένο
για να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική
καριέρα σε διαφορετικά πεδία συμπεριλαμβανομένων
της έρευνας, της σχεδίασης και της ανάπτυξης διαστημικών εφαρμογών.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα παρέχεται στην αγγλική γλώσσα. Μέρος
ή ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών θα μπορούσε να
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παρέχεται στην ελληνική γλώσσα, μόνο μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Η παραπάνω χρονική διάρκεια είναι η ελάχιστη
για την απονομή του τίτλου σπουδών και αντιστοιχεί
σε παρακολούθηση πλήρους απασχόλησης (FullTime).
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος (ECTS) είναι
120, σε συνολικά τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. Μετά
τη λήξη των έξι (6) εξαμήνων, ο φοιτητής διαγράφεται
αυτοδίκαια. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες του Προγράμματος Σπουδών καθορίζονται αφενός μεν στο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας και αφετέρου δε στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Δ.ΠΜΣ.
Η ενδεικτική κατανομή των πιστωτικών μονάδων των
μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι η ακόλουθη:
Α’ εξάμηνο:

ECTS

1. Space Environment

8

2. Fundamentals of Remote Sensing

8

3. Satellite Communications

8

4. Advanced Computing and Statistics
for Space Applications

6

ΣΥΝΟΛΟ
Β’ εξάμηνο:

30
ECTS

1. Signal/Image Processing and Pattern
Recognition

7

2. Big Data Management

8

3. Space Applications

8

4. Earth System Science

7
ΣΥΝΟΛΟ

Γ’ εξάμηνο:

30
ECTS

1. Μεταπτυχιακή διατριβή I

14

2. Μάθημα επιλογής

8

3. Μάθημα επιλογής

8
ΣΥΝΟΛΟ

Μαθήματα επιλογής

30
ECTS

1. Advanced Space Applications

8

2. Satellite Systems and Networks

8

3. Dependable and Energy Efficient
Computing

8

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3181/02.08.2018

4. Satellite Positioning and Navigation

8

5. Space Business Aspects

8

6. Randar imaging

8

Δ’ εξάμηνο:

ECTS

1.Μεταπτυχιακή διατριβή II

30
ΣΥΝΟΛΟ

30

Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών θα μπορεί
να γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων φορέων ύστερα από πρόταση της ΕΔΕ.
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. προτείνεται να λειτουργήσει έως και το
ακαδημαϊκό έτος 2023-24, επί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη
από το ακαδημαϊκό έτος επανίδρυσής 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 Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ, για όλη την διάρκεια των τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων του Δ.Π.Μ.Σ.
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. 30
(3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία 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 (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/Z1/01.12.2017 (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/τΒ΄/
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. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 41η /19.04.2018).
10. Την υπ΄ αριθμ. 7/27.04.2018 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
11. Την υπ΄ αριθμ. 29/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΡ0Λ469Β7Δ-Τ4Χ).
12. 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.
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, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία:
Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική» ως ακολούθως:
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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: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική
Πράξη και Διδακτική» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α)«Θεατρολογία»
β)«Σκηνική Πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εστιάζει στη σχέση του θεάτρου και άλλων παραστατικών τεχνών (Χορός,
Επιτέλεση) με την κοινωνία, με βασικούς άξονες τη διδακτική και τις κοινωνικές εφαρμογές. Οι δύο ειδικεύσεις
του προγράμματος, στις οποίες αντανακλάται ο διττός
χαρακτήρας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (θεωρία και πράξη), συνδυάζουν την θεατρολογική και την
εφαρμοσμένη έρευνα.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα κάποια σεμιναριακά μαθήματα να διδαχθούν στα αγγλικά ή τα γαλλικά.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και στις δύο ειδικεύσεις
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2)
αφορούν σε παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο
(3ο) στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος και για τις
δύο ειδικεύσεις είναι συνολικά ενενήντα (90). Ο τρόπος
συμπλήρωσης των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων
και για τις δύο ειδικεύσεις είναι ο ακόλουθος:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων ισομερώς κατανεμημένων σε δύο εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS). β)
Επιτυχή εξέταση στα δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα. γ)
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (Σύνολο πιστωτικών μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90).
β) Ανά ειδίκευση, οι φοιτητές/τριες καλούνται να
παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο πέντε μαθήματα
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(τρία υποχρεωτικά και δύο επιλογής για την ειδίκευση
«Θεατρολογία», δύο υποχρεωτικά και τρία επιλογής για
την ειδίκευση «Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές
εφαρμογές»). Για την ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές», τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι κοινά με την ειδίκευση της «Θεατρολογίας».
Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. ανά ειδίκευση και η κατανομή τους ανά εξάμηνο,
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α. Ειδίκευση: «Θεατρολογία»
A ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία (ΥΠ)

6

Η τελετουργία ως βιωμένη παράσταση:
από το ιερό στο κοσμικό (ΥΠ)

6

Από τη δραματική στην σκηνική γραφή
και την διδακτική πράξη (ΥΠ)

6

Επιλογής (δύο εκ των τριών προσφερομένων)
Θεωρία, Λογοτεχνία και
θεατρική δημιουργική γραφή (ΕΠΙΛ)

6

Ζητήματα Πρόσληψης σε συνάρτηση με
κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα
(ΕΠΙΛ)

6

Θέατρο και άλλες τέχνες (ΕΠΙΛ)

6

Σύνολο (τρία ΥΠ και δύο από τα τρία
προσφερόμενα ΕΠΙΛ)

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Ζητήματα Θεωρίας και
Κριτικής του Θεάτρου (ΥΠ)

6

Μεθοδολογία της έρευνας με έμφαση
στο θέατρο και τις παρασταστικές 6 τέχνες,
ερευνητικό σχέδιο και συγγραφή επιστημονικής εργασίας (ΥΠ)

6

Παραστασιολογία: Κριτική
και Γενετική προσέγγιση (ΥΠ)

6

Επιλογής (δύο εκ των τριών προσφερομένων)
Κινηματογράφος, πολιτική και κοινωνία
(ΕΠΙΛ)

6

Νεωτερικός πολιτισμός, σύγχρονη σκέψη
και καλλιτεχνικός 6 μοντερνισμός (ΕΠΙΛ)

6

Θέατρο και λαϊκός πολιτισμός (ΕΠΙΛ)

6

Σύνολο (τρία ΥΠ και δύο από τα τρία
προσφερόμενα ΕΠΙΛ)

30
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος
Μεταπτυχιακή Εργασία

ECTS
30

Β. Ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: διδακτική και κοινωνικές
εφαρμογές»
A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία (ΥΠ)

6

Η τελετουργία ως βιωμένη παράσταση:
από το ιερό στο κοσμικό (ΥΠ)

6

Επιλογής (τρία εκ των τεσσάρων
προσφερομένων)
Χορός - Παιδαγωγική (ΕΠΙΛ)

6

Μέθοδοι τεχνικής προετοιμασίας
του ηθοποιού: Θεωρία και Πράξη (ΕΠΙΛ)

6

Υποκριτική και Κοινωνικές Εφαρμογές (ΕΠΙΛ)

6

Σκηνογραφία: εγκατάσταση και παρέμβαση
στον δημόσιο χώρο (ΕΠΙΛ)

6

Σύνολο (δύο ΥΠ και τρία από τα τέσσερα
προσφερόμενα ΕΠΙΛ)

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Ζητήματα Θεωρίας και Κριτικής
του Θεάτρου (ΥΠ)

6

Μεθοδολογία της έρευνας,
ερευνητικό σχέδιο και συγγραφή
επιστημονικής εργασίας (ΥΠ)

6

Επιλογής (τρία εκ των τεσσάρων
προσφερομένων)
Χορός και Κοινωνία (ΕΠΙΛ)

6

Το σκηνικό σώμα:
Χορός και Υποκριτική (ΕΠΙΛ)

6

Ο ρόλος του φωτός στις παραστατικές
τέχνες: αισθητική αποτίμηση και πρακτικές
εφαρμογές (ΕΠΙΛ)

6

Το Κοστούμι στο αρχαίο θέατρο
ως σύμβολο του κοινωνικού «ανήκειν (ΕΠΙΛ)

6

Σύνολο (δύο ΥΠ και τρία από τα τέσσερα
προσφερόμενα ΕΠΙΛ)

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
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023/24, δηλαδή επί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από
το ακαδημαϊκό έτος ίδρυσής 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 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.600 ευρώ ανά φοιτητή.
Με βάση το προβλεπόμενο κατ’ ελάχιστο αποδεκτό
όριο εισακτέων που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του
ΠΜΣ και το οποίο προβλέπεται στα 32 άτομα (16 άτομα
ανά ειδίκευση) και λαμβανομένων υπόψη των απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης, όπως αυτές προβλέπονται
από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017,
ο προϋπολογισμός των εσόδων καθορίζεται στο ποσό
των 57.200 ευρώ ετησίως (32 φοιτητές - 10 = 22 φοιτητές
και για τις δύο ειδικεύσεις x 2.600 ευρώ).
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017, ποσοστό 30% των εσόδων κάθε ΠΜΣ παρακρατείται από τον ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών του ΑΕΙ που αφορούν ΠΜΣ που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης. Κατά συνέπεια, τα έξοδα λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτονται από το απομένον ποσοστό 70%
των εσόδων του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 216772/
Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) και κατανέμονται ως ακολούθως:
ΕΞΟΔΑ

Ποσό σε €

1

Δαπάνες εξοπλισμού και
δαπάνες λογισμικού

€ 1.040

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
(1+1 Χ 2600 ευρώ)
* 10 φοιτητές από τους συνολικά
32 εισαγόμενους αναμένεται να
απαλλαγούν πλήρως από τα τέλη
φοίτησης σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρ. 85, παρ. 2 του
ν. 4485/2017. Το ποσό αυτά αφορά υποτροφίες επιπλέον αυτής
της πρόβλεψης.

€ 5.200

3

Δαπάνες αναλωσίμων

€ 1.000

4

Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

€ 2.106

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Μεταπτυχιακή Εργασία

30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων τριών εξαμήνων:

90
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5

6

Δαπάνες μετακινήσεων
φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
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€ 800

Ο Πρύτανης
€ 9.000

€ 500

8

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

€ 7.894

9

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

€ 10.000

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

€ 1.000
προβολή
€ 1.500
αγορά
εκπαιδευτικού
υλικού

11

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

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ι

7

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018

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

10
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€ 40.040

€ 17.160

€ 57.200

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. δύναται να προέρχεται
και από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή 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.

Αριθμ. απόφ. 26
(4)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο
«Cultural Heritage Materials and Technologies CultTech» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με
το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης 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.
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/Z1/01.12.2017 (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,
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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
Αντυπριτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Την υπ΄αριθμ. 2974/15.05.2015 (Β΄1100) απόφαση
Πρύτανη που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Cultural
Heritage Materials and Technologies» του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ)
«Δημόκριτος» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρία 8η /28.03.2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της 1138ης/23.03.2018
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών.
13. Το απόσπασμα πρακτικών της 621ης /19.04.2018
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος».
14. Την υπ΄ αριθμ. 6/27.04.2018 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
15. Την υπ΄ αριθμ. 25/30.04.2018 απόφαση της 126ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9717469Β7Δ-Σ27).
16. Tο υπ’ 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
17. 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 Διϊδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Cultural Heritage
Materials and Technologies -CultTech»» του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Cultural
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Heritage Materials and Technologies - CultTech» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ειδικότητα «Χρήση και Ανάπτυξη των
Τεχνολογιών για την Μελέτη των Υλικών Καταλοίπων της
Πολιτισμικής Κληρονομιάς» με την ακόλουθη ειδίκευση:
Cultural Heritage Materials and Technologies.
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή
εξειδικευμένων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιστημονικών γνώσεων σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο της έρευνας και εφαρμογών των
νέων τεχνολογιών για την πολιτισμική κληρονομιά και τα
υλικά της. Σκοπός του αποτελεί η ικανότητα των φοιτητών να μελετούν και να ερμηνεύουν διεθνή ερευνητικά
προγράμματα και αποτελέσματα και με την προοπτική
να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη μεταπτυχιακή έρευνα. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα εκκινώντας
από τη βάση ότι η Ελλάδα εμφανίζει διαχρονική και
πλούσια Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά και παράλληλα,
καταξιωμένους ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές οι οποίοι εργάζονται στους συμμετέχοντες φορείς,
φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο διεθνούς προσέλκυσης
μεταπτυχιακών φοιτητών από την υφήλιο, καταξιώνοντας τη χώρα στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα.
Τέλος, καθόσον το Πρόγραμμα θα υλοποιείται στην αγγλική γλώσσα, αναμένεται να ανασχέσει τη ροή Ελλήνων
μεταπτυχιακών φοιτητών σε εκπαιδευτικούς φορείς του
εξωτερικού και ταυτόχρονα να προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές στη χώρα ενισχύοντας την εξωστρέφεια
των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
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 τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά ενενήντα (90 ECTS).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).

39986

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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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
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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.

*02031810208180012*

