
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, με τίτλο «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής 
(Master in Music Science and Arts)».

2 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
(M. Sc. in Energy Building Design)» του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

3 Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 25/25/
06-02-2020 απόφασης της Συγκλήτου «Έγκριση 
ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών ’’ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ 
(MSc in FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME)’’ 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης» (Β΄ 1620).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4651 (1)
     Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέ-

χνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακε-

δονίας, με τίτλο «Επιστήμες και Τέχνες της Μου-

σικής (Master in Music Science and Arts)». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  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 ιδίως τις 

διατάξεις των άρθρων 30 επ. του Κεφαλαίου ΣΤ και των 
άρθρων 85 και 88.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129).

9. 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 (Α' 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Την υπ’ αρ. 19771/01.02.2021 απόφαση Πιστοποί-
ησης του Π.Π.Σ. του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Συμβού-
λιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

11. Την απόφαση της υπ’ αρ. 22/07.04.2021 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης σχετικά με την έγκριση της εισή-
γησης ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες και Τέχνες 
της Μουσικής (Master in Music Sciences and Arts)».

12. Την απόφαση της υπ’ αρ. 2/24.06.2021 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας περί της ίδρυσης και λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (Master in Music 
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Sciences and Arts), του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Την απόφαση της υπ’ αρ. 21/30.06.2021 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
το υπ’ αρ. 4071/06.07.2021 έγγραφο του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού της ανωτέρω 
συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της 
Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστή-
μες και Τέχνες της Μουσικής (Master in Music Sciences 
and Arts)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις-Τίτλος ΠΜΣ
Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί /
ιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες 
και Τέχνες της Μουσικής (Master in Music Sciences and 
Arts)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο-Σκοπός-Τίτλοι σπουδών

Συνεκτιμώντας τις ανάγκες της χώρας για πολύπλευρα 
καταρτισμένους επαγγελματίες στο χώρο της μουσικής, 
το ΠΜΣ «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (Master in 
Music Sciences and Arts)» έχει ως σκοπό τόσο τη διασφά-
λιση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής επάρκειας των 
φοιτητών, όσο και την ανάπτυξη των επαγγελματικών 
εκείνων δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αντα-
ποκριθούν με αποτελεσματικότητα στο ευμετάβλητο 
επαγγελματικό περιβάλλον της εποχής μας. Επιπλέον, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις 
ώσμωσης των επιστημονικών και των καλλιτεχνικών 
πεδίων που αφορούν στη μουσική, το ΠΜΣ «Επιστήμες 
και Τέχνες της Μουσικής (Master in Music Sciences and 
Arts)» αποσκοπεί στην εξειδίκευση των φοιτητών όχι 
τόσο σε κάποιο συγκεκριμένο και διακριτό επιστημονικό 
ή καλλιτεχνικό πεδίο που αφορά στη μουσική, όσο στη 
διαχείριση της αμοιβαία επωφελούς διαλεκτικής σχέσης 
των πεδίων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικότεροι στό-
χοι του ΠΜΣ είναι:

- Η ισόρροπη και διαλεκτική ανάπτυξη της επιστημο-
νικής και καλλιτεχνικής διάστασης των φοιτητών,

- η παραγωγή και προαγωγή υψηλού επιπέδου καλλι-
τεχνικού έργου, ενημερωμένου από την επιστημονική 
γνώση που το πλαισιώνει,

- η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
για τη μουσική, ενημερωμένης από την εμπειρία που 
εγγυάται η ενεργητική εμπλοκή με τη μουσική πράξη,

- η διάχυση στην κοινωνία μιας νέας αντίληψης για τη 
μουσική, τον κοινωνικο - πολιτισμικό της ρόλο και την 
ευθύνη των ατόμων που τη διαχειρίζονται (καλλιτεχνικά 
και επιστημονικά).

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή ενιαίου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες και 
Τέχνες της Μουσικής (Master in Music Sciences and 
Arts)». Υπόδειγμα διπλώματος παρατίθεται στο τέλος 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (Master 
in Music Sciences and Arts)» γίνονται δεκτοί, μετά από 
διαδικασία επιλογής, αποκλειστικά πτυχιούχοι Τμημά-
των Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημε-
δαπής (ΑΕΙ) και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις 
και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του προγράμματος.

Άρθρο 4
Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε δύο (2) 
κατ' ελάχιστον εξάμηνα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανο-
μένου του χρόνου εκπόνησης, υποβολής, εξέτασης και 
βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) εξάμη-
να πέραν των οριζόμενων από το ΠΜΣ. Σε περίπτωση 
μη ολοκλήρωσης των σπουδών στο διάστημα αυτό, ο 
φοιτητής διαγράφεται. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών προβλέπονται τα σχετικά με το καθεστώς μερι-
κής φοίτησης και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής 
των σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος
Σπουδών του ΠΜΣ

α) Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από:
- Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής («Καλλιτεχνικό 

αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση Ι- ΙΙ» και «Επιστημονικό 
Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση Ι-ΙΙ»),

- «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία» (ΜΔΕ), η 
οποία μπορεί να είναι δύο ειδών:

i. κειμενική
ii. κειμενική που συνδυάζεται με σχετική συναυλία ή 

παράσταση
β) Με πρόταση της Συνέλευσης Τμήματος (ΣΤ) και 

έγκριση της Συγκλήτου, μπορεί να γίνεται τροποποίηση 
του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή 
μεταξύ των εξαμήνων. Ο καθορισμός του προγράμμα-
τος γίνεται με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση τόσο της 
επιστημονικής και καλλιτεχνικής επάρκειας του περιε-
χομένου σπουδών, όσο και της επαρκούς προσφοράς 
μαθημάτων σε σχέση με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών 
φοιτητών.
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γ) Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στον περιορισμό αυτό δεν εμπίπτουν 
οι υποχρεώσεις των φοιτητών να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
του ΤΜΕΤ (σεμινάρια, παρουσιάσεις, συναυλίες, επισκέψεις, συνέδρια/ημερίδες, διαλέξεις κ.λπ.).

δ) Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και, σε περίπτωση προσκεκλημένων εισηγητών από το 
εξωτερικό, η αγγλική. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται να προσφέρονται μαθήματα στην αγγλική γλώσσα.

ε) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο προπτυχιακό μάθημα 
«Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας» ή στο αντίστοιχο μάθημα του προγράμματος σπουδών του προπτυ-
χιακού τμήματος προέλευσης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό στο πρώτο εξάμηνο σπουδών 
τους και να εξεταστούν επιτυχώς, ώστε να τους επιτραπεί η δήλωση του μαθήματος «Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία». Η αντιστοίχιση γίνεται με απόφαση της ΣΤ κατόπιν σχετικού αιτήματος του φοιτητή. Τα ΕCTS και η βαθ-
μολογία του μαθήματος αυτού δεν προσμετρούνται στα ΕCTS του ΠΜΣ.

Είναι δυνατό να ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση και σε άλλα μα-
θήματα του ΠΠΣ του ΤΜΕΤ, εάν κριθεί από τους αρμόδιους διδάσκοντες ότι απαιτούνται περισσότερες γνώσεις. Τα 
ECTS και η βαθμολογία των μαθημάτων αυτών δεν προσμετρώνται στα ΕCTS του ΠΜΣ, αλλά καταγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος.

στ) Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ΕCTS.
ζ) Η διδασκαλία και παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ γίνεται δια ζώσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δεν δύναται να υπερβεί το 35% των ωρών διδασκαλίας (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017).
η) Η διδασκαλία και η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ μπορεί να συνδυάζεται με διδακτική/ερευνητική/

καλλιτεχνική απασχόληση και άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών και σε άλλες διδακτικές/ερευνητικές/καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες του ΤΜΕΤ.

θ) Η οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντα. Κάθε γνωστικό 
αντικείμενο μπορεί να προσφέρεται από έναν διδάσκοντα ή σε συνδιδασκαλία από μόνιμο διδακτικό προσωπικό 
του ΤΜΕΤ.

ι) Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στα εργαστήρια, στα 
σεμινάρια και στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική.

ια) Αν ο φοιτητής δεν προσέλθει στις εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του εξαμήνου ή δεν επιτύχει σε αυτές, 
οφείλει να επαναλάβει τις εξετάσεις στα οφειλόμενα μαθήματα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

α) Τα προσφερόμενα μαθήματα, ο τύπος τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους και τα ΕCTS τους φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα:

Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής

α/α Μάθημα Τύπος Ώρες διδασκαλίας/εβδ. ΕCTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Καλλιτεχνικό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση I Υ 1-3 (ΑΕ ή ΟΕ), ανάλογα με τη φύση
του αντικειμένου (ατομικό- ομαδικό)

2 Επιστημονικό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση I ΥΕ 3 (ΟΕ ή Δ) 6

3 Εργαστήριο Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας γ 3 (ΕΠ) 9

Σύνολο ΕCTS εξαμήνου 24

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Καλλιτεχνικό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση II Υ 1-3 (ΑΕ ή ΟΕ), ανάλογα με τη φύση 
του αντικειμένου (ατομικό- ομαδικό) 9

2 Επιστημονικό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση II ΥΕ 3 (ΟΕ ή Δ) 6

3 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 3 (ΕΠ) 21

Σύνολο ΕCTS εξαμήνου 36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕCTS 60
Επεξηγήσεις πίνακα: ΑΕ ή ΟΕ = Ατομικό ή Ομαδικό Εργαστηριακό, ΕΠ = Επίβλεψη, Δ = Διάλεξη.
β) Σε συνάφεια με το «Καλλιτεχνικό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση Ι-ΙΙ», ο φοιτητής συμμετέχει υποχρεωτικά σε 

όλες τις εξαμηνιαίες παραγωγές (δοκιμές και παραστάσεις) των συνόλων του ΤΜΕΤ. Αντιστοίχως, σε συνάφεια με 
το «Επιστημονικό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση Ι-ΙΙ», ο φοιτητής συμμετέχει υποχρεωτικά σε ενεργά ερευνητικά, 
επιστημονικά ή παιδαγωγικά πρότζεκτ του διδάσκοντα εφόσον αυτό συστήνεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος. 
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Για τη δήλωση και την παρακολούθηση των «Καλλιτεχνι-
κό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση II» και «Επιστημονικό 
Αντικείμενο - Πρακτική Άσκηση II», δεν απαιτείται η επι-
τυχής εξέταση στα «Καλλιτεχνικό Αντικείμενο - Πρακτική 
Άσκηση I» και «Επιστημονικό Αντικείμενο - Πρακτική 
Άσκηση I», αντίστοιχα.

γ) Αλλαγή καλλιτεχνικού αντικειμένου επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του φοιτητή, ακρόασης στο νέο 
αντικείμενο και έγκρισης από τη ΣΤ. Σε κάθε περίπτω-
ση, και τα δύο καλλιτεχνικά αντικείμενα πρέπει να είναι 
συναφή με το περιεχόμενο ακρόασης του φοιτητή για 
ένταξη στο ΠΜΣ.

δ) Για κάθε προσφερόμενο κύκλο ΠΜΣ, η ΣΤ αποφα-
σίζει ποια επιμέρους μαθήματα θα προσφερθούν στο 
πλαίσιο του «Καλλιτεχνικό Αντικείμενο - Πρακτική Άσκη-
ση Ι-ΙΙ» και του «Επιστημονικό Αντικείμενο - Πρακτική 
Άσκηση Ι-ΙΙ», ποιοι θα είναι οι διδάσκοντες των μαθημά-
των, καθώς και το ανώτατο και κατώτατο όριο συμμετε-
χόντων ανά μάθημα. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα 
ανακοινώνονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Στην 
ίδια συνέλευση αποφασίζεται ο αριθμός των ΜΔΕ που 
θα εποπτεύει κάθε διδάσκων και τα προσφερόμενα προς 
εκπόνηση γνωστικά πεδία. Ο μέγιστος αριθμός των ΜΔΕ 
που μπορεί να επιβλέπει ένας διδάσκων ανά ακαδημαϊκό 
έτος είναι τρεις (3).

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ καθορίζεται σε σαρά-
ντα πέντε (45) κατ’ έτος σύμφωνα και με τα λοιπά οριζό-
μενα στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 8
Προσωπικό

α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη διεξαγωγή 
σεμιναρίων, ερευνητικών προγραμμάτων, εργαστηρί-
ων, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ. του ΠΜΣ αναλαμβάνουν 
μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του ΤΜΕΤ. Οι διδάσκοντες πρέπει 
να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός εάν το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (παρ. 1
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017). 

β) Με απόφαση της ΣΤ και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, μπορεί να ανατίθεται αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο σε μέλη ΕΤΕΠ του ΤΜΕΤ ή του ΠΑΜΑΚ με 
συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανά-

γκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιρια-
κή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ). 
Επιπλέον, για τη στήριξη της διδασκαλίας είναι διαθέσιμο 
το εργαστήριο Πληροφορικής το οποίο λειτουργεί στο 
Τμήμα, όπως επίσης και αίθουσες πιάνου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024 - 2025, με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουργίας, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας του Προγράμματος

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσι-
κής (Master in Music Sciences and Arts)» παρέχεται δω-
ρεάν. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 1.500 
ευρώ ετησίως για την κάλυψη των γραμματειακών και 
λοιπών αναγκών του προγράμματος. Η χρηματοδότη-
ση του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με την 
περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού 
κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και 
τους εν γένει πόρους της λειτουργίας του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 32 και 37 του ν. 4485/2017 
έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

ΕΙΣΡΟΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (περ. στ΄ της παρ. 1
του άρθρου 37 του ν. 4485/2017)

1.500 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.500 €

ΕΚΡΟΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 100 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 50 €

Αμοιβές Διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 1.350 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.500 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2021

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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 Αριθμ. ΔΦ 15/13888 (2)
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

(M. Sc. in Energy Building Design)» του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου 

Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. 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 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 (A΄ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/ 
2018 (Α΄ 142).

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (Α’ 102).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) και β) 131757/Ζ1/
2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοί-
τησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387) υπουργικές αποφάσεις.

7. Τις υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα»,
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄ 114),
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄ 114) 
και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξε-
ων του ν. 4521/2018 ’’ Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις’’ (Α΄38)» διευκρινιστικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυ-
σης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και ανα-
γνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» (Β’ 972).

9. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ) πράξη ανασύστασης της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

10. Την υπό στοιχεία ADMIN 1851/30-05-2018 απόφα-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση της 
επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος "Ενεργειακός Σχεδιασμός 
Κτιρίων" (MSc in Energy Building Design)» (Β΄ 2207).

11. Την υπ’ αρ. 16/07-04-2021 (θέμα 5ο Προσθή-
κη του μαθήματος επιλογής «Εnvironmental Hazard 
Management (Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων)» 
στα ΠΜΣ της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος) απόφα-
ση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέ-
ντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών», η οποία 
ομόφωνα αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισήγηση για 
την προσθήκη του μαθήματος επιλογής «Εnvironmental 
Hazard Management (Διαχείριση περιβαλλοντικών κιν-
δύνων)» στα ΠΜΣ της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος 
(«M. Sc. in Environmental Management and Sustainability»,
«M. Sc. in Energy and Finance», «M. Sc. in Energy Building 
Design», «M. Sc. in Energy Systems»).

12. Την υπ’ αρ. 5/08-07-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος.

13. Την υπ’ αρ. 28/13-07-2021 (θέμα 18Γ) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

14. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/12979/27-07-2021 έγγραφο 
του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
προς το Τμήμα Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυν-
σης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενι-
κής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση τροποποίησης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

15. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότη-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

16. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889/
2020).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακός 
Σχεδιασμός Κτιρίων (M. Sc. in Energy Building Design)» 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέ-
ντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως προς την προσθήκη σε 
αυτό του κάτωθι μαθήματος επιλογής:

«1. Τίτλος μαθήματος: Environmental Hazard 
Management (Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων) 
Εξάμηνο διδασκαλίας: 2ο
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Συνολικές ώρες διδασκαλίας: 39
Εκπαιδευτικός φόρτος: 150 ώρες
Μονάδες ECTS: 6
2. Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια 

θα πρέπει:
- Να μπορεί να γνωρίζει τους τύπους των περιβαλλο-

ντικών κινδύνων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν,
- να κατανοεί τις τεχνολογίες και μεθοδολογίες αποτί-

μησης περιβαλλοντικών κινδύνων, της ευαλωσιμότητας 
και επικινδυνότητάς τους,

- να υλοποιεί σχεδιασμό για διαχείριση και αντιμετώ-
πιση κινδύνων,

- να κατανοεί την διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύ-
νων,

- να κατανοεί την διαχείριση επικινδυνότητας,
- να κατανοεί την συμμετοχή της κοινότητας στην προ-

ετοιμασία, διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων και 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

3. Αντικείμενο του μαθήματος
Τα θέματα που καλύπτει είναι:
- Τύποι κινδύνων και οι επιδράσεις τους.
- Μεθοδολογίες, τεχνολογίες και εργαλεία αποτίμησης 

περιβαλλοντικών κινδύνων, ευαλωσιμότητας και επικιν-
δυνότητας.

- Σχεδιασμός για διαχείριση κινδύνων.
- Διαχείριση επικινδυνότητας.
- Διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων.
- Διαχείριση κινδύνων και επικινδυνότητας.
- Συμμετοχή της κοινότητας στην διαχείριση και μεί-

ωση κινδύνων, επίγνωση κινδύνων και ανάπτυξη ανθε-
κτικότητας.

- Mελέτες περιπτώσεων.
4. Διδακτική Μέθοδος
Η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από την 

πραγματοποίηση διαλέξεων θεωρίας και την εκπόνηση 
εργασιών.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών
Προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση και oι φοιτητές 

υποχρεούνται για την επιτυχή παρακολούθηση του 
μαθήματος να παραδώσουν κατά τη διάρκεια του εξα-
μήνου συγκεκριμένο αριθμό εργασιών που θα καθορι-
σθούν από τους διδάσκοντες όπως ακολούθως:

- Εργασία/Εργασίες (50%).
- Τελική γραπτή εξέταση (50%).
6. Απαιτήσεις εξοπλισμού - λογισμικού
O εξοπλισμός και το λογισμικό που απαιτείται για την 

εκπαίδευση των φοιτητών είναι ήδη διαθέσιμα από το 
τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας.
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London: Routledge, 1994.

- Rubin, Claire B. and Cutter, Susan L.(ed.). 2020. U.S. 
Emergency Management in the 21st Century: From 
Disaster to Catastrophe. New York and Oxon, UK: 
Routledge.

- Cutter, S.L. (2016), “The landscape of disaster 
resilience indicators in the USA”, Natural Hazards, Vol. 
80, pp.741-758.

- Rubin, Claire B. and Cutter, Susan L.(ed.). 2020. U.S. 
Emergency Management in the 21st Century: From 
Disaster to Catastrophe. New York and Oxon, UK: 
Routledge.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 55/51 (3)
Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 25/25/

06-02-2020 απόφασης της Συγκλήτου «Έγκριση 

ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών ’’ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ 

(MSc in FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME)’’ 

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-

κης» (Β΄1620). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη 
και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) 
ετών, από 01-09-2018 έως 31-08-2022.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης 
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτη-
σης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρε-
άν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 
37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ», καθώς και τις μετα-
βατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις της περ. δ) παρ. 6 της και της παρ. 7 του 
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38 ).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195 ).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
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και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος»(Α΄ 189).

8. 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 (Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

10. Την υπ’ αρ. 25/25/06-02-2020 απόφαση της Συ-
γκλήτου «Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών: ’’ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩ-
ΜΑ (MSc in FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME)’’, του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Β΄ 1620).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 10/29-07-2021).

12. Την υπ’ αρ. 02/31/08-07-2021 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το υπ’ αρ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 25/25/
06-02-2020 (Β΄1620) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

« Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (147.000 €) για 
κάθε κύκλο του προγράμματος και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό
δαπάνης

Δαπάνες εξοπλισμού, δαπάνες
λογισμικού, δαπάνες λοιπού εξοπλισμού 40.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 10.000

Δαπάνες αναλωσίμων 30.000

Δαπάνες μετακινήσεων/διαμονής
εσωτερικού - εξωτερικού 10.000

Αμοιβές διδακτικού, τακτικού, έκτακτου, 
τεχνικού και λοιπού προσωπικού 50.000

Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής και 
διαφήμισης του ΠΜΣ και λοιπές δαπάνες 7.000

Συνολικό ύψος δαπανών 147.000

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών 
που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοίτη-
σης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής κα-
ταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προ-
κύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί 
να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κομοτηνή, 20 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041390909210008*
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