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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης» (ΚΕΠΠΕΑ) και με τη διεθνή ονομασία «Centre for European Policy and Regional
Development» (CEPRED) του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού.

2

Επικαιροποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9410
(1)
Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης» (ΚΕΠΠΕΑ) και με τη διεθνή ονομασία «Centre for European Policy and Regional
Development» (CEPRED) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του
εσωτερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ. Α΄/
1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), το
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/1976) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη
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λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Την αριθμ. Φ.120.61/10/11490/Β2/28.01.2013
διαπιστωτική υπουργική πράξη για τη συγκρότηση
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/
τ. ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/05.06.2013) για την
«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α΄/
17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/31.07.2013,
10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/
τ. Β΄/12.08.2013).
4. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρθρου 5 του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(Φ.Ε.Κ. 258/τ. Α΄/8.12.2014), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ. Α΄)
με το οποίο «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των
Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή
του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση
της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Ιδρύματος…».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄, σύμφωνα με
την οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία
υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό
του ιδρύματος.».
7. Το άρθρο 8, παρ. 18, εδάφιο β), του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ τ Α΄ 195/2011), το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2015 και
την αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣΥ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
8. Τις αποφάσεις αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 617/
08-03-2016) και 07/06-03-2017 (ΦΕΚ 979 τ. Β΄/ 23.3.2017),
περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρ-
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μοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.
9. Την αριθμ. 11119/01-09-2016 πράξη συγκρότησης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το τρέχον
Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
254/τ. Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.
11. Το αριθμ. 8062/16-06-2017 έγγραφο της Γραμματέως του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ουρανίας Κορναράκη.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της 164ης/14-06-2017
συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
σχετικά με την έγκριση ίδρυσης του εν λόγω εργαστηρίου.
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την 372η/Ακαδ.4ο/22-06-2017 συνεδρίασή
της, σχετικά με το παρόν θέμα.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε
και εγκρίνουμε:
α) Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΚΕΠΠΕΑ)
και με τη διεθνή ονομασία «Centre for European Policy
and Regional Development» (CEPRED) του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Κρήτης
και
β) τον Εσωτερικό Κανονισμό του προαναφερόμενου
εργαστηρίου, ο οποίος αποτελείται από 10 άρθρα και
έχει ως ακολούθως:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Εργαστήριο με την ονομασία «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΚEΠΠΕA) και με
την διεθνή ονομασία «Centre for European Policy and
Regional Development» (CEPRED). Κύριος σκοπός του
Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει ένα φορέα διεξαγωγής έρευνας και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης
στα πεδία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της
αποτίμησης διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών
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πολιτικών. Ταυτόχρονα έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη με διεθνείς
οργανισμούς, εθνικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ανατολική
Μεσόγειο. Το διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο του
Εργαστηρίου εκτείνεται στην εξέταση των συστημικών
παραμέτρων, των δομών, των δρώντων και των θεσμικών διευθετήσεων και πολιτικών φαινομένων σε διεθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τη διασύνδεση
των θεμάτων περιφερειακής ανάπτυξης με ευρύτερες
διεθνικές διαδικασίες και δημόσιες πολιτικές. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εξελίξεων στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την αξιοποίησή τους, ιδιαίτερη προσπάθεια
θα καταβληθεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς που αφορούν περισσότερο άμεσα
στην περιφέρεια Κρήτης και το όμορο γεωοικονομικό
περιβάλλον της Μεσογείου, με έμφαση στα ζητήματα
διακυβέρνησης, ασφάλειας, μετανάστευσης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, περιβάλλοντος, ενέργειας, επενδύσεων,
εμπορίου, υπηρεσιών, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας
και βιώσιμης ανάπτυξης.
Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Πολιτικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στα επόμενα
άρθρα.
Άρθρο 3
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή
1. Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα της δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διεξαγωγή
βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την επιστημονική συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς φορείς και μη-κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα που εντάσσονται στις δραστηριότητες του εργαστηρίου.
ε) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, θερινών σχολείων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού του Τμήματος, αλλά και άλλων
Τμημάτων και Σχολών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής.
στ) Την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
για γενικότερα διεθνή θέματα και την εξυπηρέτηση των
διαφόρων κοινωνικών αναγκών σε πεδία στα οποία ειδικεύεται και δραστηριοποιείται το εργαστήριο.
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ζ) Την οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και
ειδικών αρχείων, καθώς και τη δημιουργία τράπεζας
δεδομένων. Στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ειδικότερα του εργαστηρίου προβλέπεται να
λειτουργήσει παρατηρητήριο που θα έχει ως σκοπό τη
συντήρηση της τράπεζας δεδομένων του εργαστηρίου
και τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της.
η) Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στα θέματα δραστηριότητάς του σε δημόσιους
ή/και ιδιωτικούς φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄).
θ) Το εργαστήριο παράλληλα με την ερευνητική του
δραστηριότητα, θα έχει και μια διακριτή εκπαιδευτική
λειτουργία. Θα μπορεί να λειτουργεί ως «Θερινό Πανεπιστήμιο».
2. Το έργο του εργαστηρίου διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό:
α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία επιτελείται από το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών.
β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημοσίευση μελετών από τους καθηγητές και λέκτορες, που είναι μέλη
του εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους
καθηγητές και λέκτορες ή ερευνητές.
Άρθρο 4
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται από
καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από εξωτερικούς
συνεργάτες, επιστήμονες με συνάφεια στα αντικείμενα
που ασχολείται το Εργαστήριο.
2. Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των καθηγητών και
λεκτόρων, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και των μελών του
Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου,
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του ετήσιου προ-
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γράμματος λειτουργίας του για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή
του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση
των εσόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, καθώς
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, που ορίζεται επίσης
κατά την ανωτέρω διαδικασία, μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων
διοίκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, στο οποίο
λειτουργεί το Εργαστήριο και αναλαμβάνει τη λειτουργία
του Παρατηρητηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό που
είναι αναγκαίοι για τη διενέργεια των μαθημάτων, των
εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, καθώς και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και
το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό,
την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους που τηρούνται ειδικοί
κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως
άνω μηχανημάτων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των μηχανημάτων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού.
4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.
Άρθρο 7
Έσοδα – Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, από συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, από εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, από διάθεση
ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, από
κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες, παραχωρήσεις και
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από κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς
το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο
σκοπό του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης,
από κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,
αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, που κρίνεται
απαραίτητο.
Άρθρο 9
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης».
2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» και στον εσωτερικό «Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το
αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 11 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ.39/3452
(2)
Επικαιροποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011
(195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη-
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τας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (228/
τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (159/τ. Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (24/τ. Α΄).
β) Του ν. 3685/2008 (148/τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (177/τ. Α΄), του άρθρου 27 του
ν. 3794/2009 (156/τ. Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
ν. 2848/2010 (71/τ. Α΄).
γ) Του ν. 3374/2005 (189/τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (223/τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
και λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄) «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3-6-2013) «Μετονομασία
Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση
Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».
3. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (1466/τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Την αριθμ. 1740 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 840/
τ. Β΄/14-05-2015) έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων».
5. Την αριθμ. 4/7-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. η οποία αφορά την επικαιροποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος.
6. Την αριθμ. 4/10-07-2017 απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π.
του ΤΕΙ Ηπείρου η οποία αφορά την αναμόρφωση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» του τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
7. Την αριθμ. 4/12-07-2017 (με ΑΔΑ:6Δ3Β4691ΟΙ10Ξ) απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
ΤΕΙ Ηπείρου η οποία αφορά την αναμόρφωση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» του τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
8. Την αριθμ. 3/10-12-2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28-01-2013)
και την υπουργική απόφαση αριθμ. 19602/Ε5/12-02-2013
διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Επικαιροποιούμε την αριθμ. 1740 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 840/Β΄/14-05-2015), όπως αναθεωρήθηκε με νέες
αποφάσεις, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ
Ηπείρου διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Δικτύων», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄/
7.10.2014).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και
τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη επιστήμη
του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του
απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους
τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.
Ο σχεδιασμός τόσο του προγράμματος διδασκαλίας
των θεωρητικών ενοτήτων/μαθημάτων και των εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων, όσο και των
πρόσθετων μορφών εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών
φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις από εξειδικευμένους καθηγητές/ερευνητές, ερευνητικά projects, κ.α.)
αποσκοπούν:
• Να προαγάγουν το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων
και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Η/Υ
και των Δικτύων.
• Να επικαιροποιήσουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις
και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη
στον τομέα των Μηχανικών Η/Υ και των Δικτύων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς
εξελισσόμενου τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων». Η
απόδοση του τίτλου στην Αγγλική γλώσσα είναι: Master
of Science (MSc) in Computer and Network Engineering.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φυσικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-
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στών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι
απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι συναφών
κλάδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου
5 του ν. 2916/2001 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25
του ν. 1404/1987, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων
διπλωμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (Α΄), το δεύτερο (Β΄) και
το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία (διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, project και εξετάσεις)
εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, ενώ το τέταρτο
(Δ΄) διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, καθώς και σε εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας.
Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα
(10).
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
• Βασικά Μαθήματα: οκτώ (8) μαθήματα συνολικά, ήτοι
τέσσερα (4) στο Α΄ εξάμηνο, τρία (3) στο Β’ εξάμηνο και
ένα (1) στο Γ΄ εξάμηνο, τα οποία βοηθούν τους φοιτητές
να βελτιώσουν και να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Δικτύων.
Τα βασικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου προσφέρουν
από επτά (7) έως (8) ευρωπαϊκές μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS), ενώ κάθε βασικό μάθημα του
Β΄ και Γ΄ εξαμήνου προσφέρει δέκα (10) μονάδες ECTS.
• Μαθήματα Επιλογής (Εξειδίκευσης): Στο Γ΄ εξάμηνο οι
φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα της εξειδίκευσής
τους, ήτοι δύο (2) για τη γνωστική περιοχή των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από ένα σύνολο εννέα
(9) προσφερόμενων μαθημάτων, και δύο (2) για τη γνωστική περιοχή των Μηχανικών Δικτύων από ένα σύνολο
τεσσάρων (4) προσφερόμενων μαθημάτων. Κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες ECTS.
• Διπλωματική εργασία: εκπονείται υποχρεωτικά από
όλους τους φοιτητές κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των
σπουδών τους. Η διπλωματική εργασία δύναται να ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του Γ΄ εξαμήνου, και διαρκεί
κατ' ελάχιστο 13 ημερολογιακές εβδομάδες. Η διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες - ECTS, εκ των
οποίων οι ενενήντα (90) Π.Μ. προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των 10 μαθημάτων
και οι τριάντα (30) Π.Μ. προκύπτουν από την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας (Δ.Ε.).
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Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση των ΠΜΣ (π.χ.
πρόσκληση ξένων διδασκόντων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής), μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται σε άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αγγλική. Επίσης μέριμνα θα δοθεί να προσφέρονται οι εισηγήσεις
και μέσω της πλατφόρμας των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων.
Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER A
A/A

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - COMPULSORY COURSES

ECTS

1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η/Υ - COMPUTER SECURITY

7

2

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ - COMPUTER NETWORKS

8

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - OPERATIONAL SYSTEMS

7

4

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - COMPUTER ARCHITECTURE

8

ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER Β
A/A

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
COMPULSORY COURSES - COMPUTER ENGINEERING

ECTS

1

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - SPECIAL TOPICS IN COMPUTER
PROGRAMMING

10

2

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ADVANCED DATA BASES

10

3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -SOFTWARE DEVELOPMENT

10

ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER Β
A/A

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) - - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ECTS

1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - EMBEDDED NETWORK SYSTEMS

10

2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - TELECOMMUNICATION NETWORKS

10

3

ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - HIGH SPEED NETWORKS

10

ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ COMPULSORY COURSES - COMPUTER ENGINEERING

ECTS

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - OPERATIONAL RESEARCH

10

2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELECTIVE COURSE I SPECIALISATION in COMPUTER ENGINEERING

10

3

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELECTIVE COURSE II SPECIALISATION in COMPUTER ENGINEERING

10

ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ COMPULSORY COURSES NETWORK ENGINEERING
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

MODELLING

ECTS

1

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
TELECOMMUNICATION SYSTEMS

2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ -ELECTIVE COURSE I
SPECIALISATION in NETWORK ENGINEERING

10

3

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ELECTIVE COURSE II
SPECIALISATION in NETWORK ENGINEERING

10

ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)

OF

10

30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ECTS

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - MOBILE PHONE APPLICATIONS DEVELOPMENT

10

2

DATA MINING ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BIG DATA) - DATA MINING of BIG DATA

10

3

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -BIOSTATISTICS

10

4

ΕΥΦΥΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -INTELLIGENT MEDICAL SYSTEMS

10

5

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - MEDICAL INFORMATICS

10

6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - INFORMATION RETRIEVAL TECHNIQUES, SEARCH ENGINES AND RECOMMENDATION
SYSTEMS

10

7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ADVANCED BUSINESS
INFORMATION SYSTEMS

10

8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ - ADVANCED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE TOPICS

10

9

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ - PATTERN RECOGNITION

10

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - SEMESTER C
A/A

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ECTS

1

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SOC, ASIC & FPGA - SOC, ASIC & FPGA
PROTOTYPING AND VERIFICATION

10

2

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ -AUTONOMOUS SENSOR NETWORKS

10

3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ INTEGRATED HIGH-SPEED CIRCUITS

10

4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI - VLSI DIGITAL DESIGN

10

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ECTS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - MASTER THESIS

30
ΣΥΝΟΛΟ (Total)

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί και
υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).
Αρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. ή άλλων Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
εγνωσμένου επιστημονικού κύρους διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(Α΄ 148).
Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος θα καλυφθεί κυρίως από τους Τομείς και τη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

30

Αρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σε αίθουσες διδασκαλίας, και εργαστήρια όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική
υποδομή κρίνεται επαρκής και ικανοποιητική προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή υλοποίηση του Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες είναι δυνατόν να διενεργούνται και σε
εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων φορέων.
Άρθρο 10
Χρονική διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄
228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
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Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά κύκλο
σπουδών υπολογίζεται σε 70.000 ευρώ και κατανέμεται
ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης

ευρώ

1 Κόστος Εκπαίδευσης

27.000

2 Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη 10.500
3 Δημοσιότητα - Προβολή

2.500

4 Επιστημονικός εξοπλισμός

1.000

5 Λειτουργικά έξοδα - Αναλώσιμα - Βιβλία

2.500

6

Μετακινήσεις Προσκεκλημένων διδασκόντων εκτός ΤΕΙ Ηπείρου

2.000

7 Απόδοση στον Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου (35%) 24.500
ΣΥΝΟΛΟ

70.000

Τεύχος Β’ 2523/20.07.2017

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 13 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02025232007170008*

