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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Αειφόρα Έργα Πρασίνου» του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.

2

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.

3

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων»
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.2/2227
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Αειφόρα Έργα Πρασίνου»
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ
(συνεδρίαση 10/19.4.2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και της παρ. 2.α του
άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4334/12.12.2017): «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
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έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
i. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα»
ii. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
iii. 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
iv. 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ.
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄)
v. 45070/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ /19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ.
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 3374/2005
(ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος με αριθμό
84/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».
6. Την με αριθμ. 206994/Ζ1/27.11.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./
661) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διαπιστωτική πράξη
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».
7. Tην με αριθμό ΠΠ/376/29.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕ44691ΟΙ-ΘΚΛ) πράξη με θέμα: «Συγκρότηση Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από 1.12.2017».
8. Την με αριθμό 520/1.2.2016 απόφαση «Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και Διατροφής
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο: ’’Αειφόρα Έργα Πρασίνου’’»
(ΦΕΚ Β΄ 272).
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9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Άρτα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (συνεδρίαση με αριθμό 7/28.3.2018,
θέμα 5ο: «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και
ειδικότερα θέμα 5γ: «Π.Μ.Σ. Αειφόρα έργα Πρασίνου»).
10. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που συγκροτήθηκε
με βάση την με αριθμ. πρωτ.: Φ.39/655/6.2.2018 πράξη
Σύστασης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου (ΑΔΑ: Ω3Ν64691ΟΙ-4ΞΖ) (συνεδρίαση με αριθμό 1/17.4.2018, θέμα: «Αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων
επί των εισηγήσεων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για
την ίδρυση - επανίδρυση Π.Μ.Σ.»).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (συνεδρίαση με αριθμό 10/19.4.2018, θέμα 2ο: «Έγκριση
επανίδρυσης Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου»).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με
τίτλο «Αειφόρα Έργα Πρασίνου», από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (και εφεξής Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Αειφόρα Έργα Πρασίνου», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων επιπέδου και η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων
και δεξιοτήτων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας σχετικά με τη διαχείριση έργων πρασίνου. Ειδικότερα οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:
• Παροχή γνώσεων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης έργων πρασίνου.
• Παροχή γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των έργων
πρασίνου.
• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας, πολιτικών, τεχνικών και εργαλείων για την ορθολογική διαχείριση των έργων πρασίνου με στόχο την αειφορία.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(και εφεξής Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφόρα Έργα Πρασίνου».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Γεωπόνων και Τεχνολόγων Γεωπόνων
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και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού, Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. έχει εντατικό χαρακτήρα και η χρονική διάρκεια για την απονομή Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
σπουδών:
• Το πρώτο (Α’) και το δεύτερο (Β’) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, μελέτες και εξετάσεις)
εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων.
• Το τρίτο (Γ’) αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται τέσσερα (4) ή πέντε
(5) υποχρεωτικά μαθήματα. Συνολικά προβλέπονται εννιά (9) μαθήματα. Στα μαθήματα αντιστοιχούν από 5-8
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή ECTS) ανάλογα με το φόρτο
εργασίας που προβλέπεται για αυτά.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει
μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60)
πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Π.Μ. Για την απόκτηση
του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) Π.Μ.
Για τους φοιτητές που δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση
του προγράμματος σε τρία (3) εξάμηνα, αλλά επιθυμούν
να επιλέξουν πρόγραμμα μερικής φοίτησης, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των σπουδών τους μέχρι και σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα, εκ
των οποίων το πέμπτο διατίθεται και για την εκπόνηση
της διπλωματικής εργασίας. Για την εναλλακτική αυτή
επιλογή, απαιτείται ειδική έγκριση της Συντονιστικής
Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση διαλέξεων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις - μελέτες και επισκέψεις
σε έργα πρασίνου και εγκαταστάσεις φορέων διαχείρισης έργων πρασίνου, καθώς και εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας.
Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε εννιά (9).
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. απαιτούνται
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή
ECTS) εκ των οποίων:
 οι εξήντα (60) Π.Μ. προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των εννιά (9) μαθημάτων και
 οι τριάντα (30) Π.Μ. προκύπτουν από την εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.). Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται ως εξής:
Α’ εξάμηνο σπουδών
α/α Μάθημα*
1

Πλαίσιο Εφαρμογής και Διαχείρισης Μελετών και Έργων Πρασίνου (Application
Framework and Management of
Landscape Projects)

Π.Μ.
(ECTS)
8
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2
3
4
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Αειφόρα Έργα Πρασίνου (Sustainable
Landscape Projects)
Κατασκευή Έργων Πρασίνου
(Construction of Landscape Projects)
Οικολογία Έργων Πρασίνου - Αποκατάσταση Τοπίων (Ecology of Landscape
Projects- Landscape Restoration)
Σύνολο

8
8
6

30

* σε παρένθεση η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα
Β’ εξάμηνο σπουδών
α/α Μάθημα*
5

6
7
8

9

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών στο Σχεδιασμό και τη
Διαχείριση Έργων Πρασίνου (Information
& Communication Technologies for
Landscape Planning and Management)
Φυτά έργων Πρασίνου (Landscape Plants)
Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης
(Turfgrass and Groundcover Plants)
Διαχείριση Έργων Πρασίνου I - Υπέργειο
περιβάλλον (Landscape Management I Aerial Environment)
Διαχείριση Έργων Πρασίνου II - Περιβάλλον Ρίζας (Landscape Management II Root Environment)
Σύνολο

Π.Μ.
(ECTS)
8

6
6
5

5

30

* σε παρένθεση η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα
Γ’ εξάμηνο σπουδών
α/α Εκπόνηση Δ.Ε.*
10 Εκπόνηση Δ.Ε. (Master Thesis)
Σύνολο

Π.Μ.
(ECTS)
30
30

* σε παρένθεση η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα
Άρθρο 7
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του Π.Μ.Σ.
(π.χ. πρόσκληση διδασκόντων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής)
μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αγγλική.
Άρθρο 8
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.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο
Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:
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 Μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
τα οποία υπηρετούν στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ή
σε άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τ.Ε.Ι. ή μέλη Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους διδασκόντων, επισκέπτες Καθηγητές, μέλη
Δ.Ε.Π. που έχουν αποχωρήσει λόγω ορίου ηλικίας, αλλά
και ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
 Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις αίθουσες
διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, 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.
Επιπλέον το Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιεί - εφόσον απαιτείται - αίθουσες, εργαστήρια και λοιπές υποδομές άλλων
φορέων.
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η ευρεία αξιοποίηση των μέσων τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUNET (http://www.gunet.gr/: e-class,
live-streaming, webinars κλπ.) αλλά και αυτών που έχουν
προκύψει από το έργο opencourses (http://opencourses.
teiep.gr/) ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτά.
Παρουσιάσεις, καθώς και επιλεγμένα τμήματα μαγνητοσκοπήσεων των διαλέξεων και των επισκέψεων
θα διατίθενται από το διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. με
σκοπό να μπορεί να γίνει παρακολούθηση αυτών οποιαδήποτε στιγμή.
Ακόμη θα γίνει προσπάθεια τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι όσο το δυνατόν δωρεάν για ακαδημαϊκή ή ακόμη και επαγγελματική χρήση ώστε να μην
υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση του Π.Μ.Σ. και των φοιτητών αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν οι τελευταίοι
άμεσα τις σχετικές γνώσεις που θα αποκτήσουν.
Άρθρο 11
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά κύκλο σπουδών υπολογίζεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ
(78.000€) και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί (οι
κατηγορίες δαπανών 1, 2 και 4 θεωρούνται ανελαστικές.):
α/α
1
2
3

Κατηγορία Δαπάνης
Κόστος Εκπαίδευσης
Έξοδα μετακίνησης διδασκόντων
Προσκεκλημένοι διδάσκοντες

Ευρώ Ποσοστό
19.500 25%
3.000
4%
6.000
8%
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4
5
6
7

Κόστος υποστήριξης
Προβολή και Δημοσιότητα
Λειτουργικά έξοδα (Αναλώσιμα,
Λογισμικό, Βιβλία κοκ.)
Απόδοση στον Ε.Λ.Κ.Ε.* ΤΕΙ Ηπείρου
ΣΥΝΟΛΟ

18.000
1.500
3.000

23%
2%
4%

27.000

35%

78.000

100%

Στο κόστος εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται αμοιβές
των Υ.Κ. μαθημάτων, αμοιβές μελών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
που απασχολούνται ως Δ.Κ. καθώς και αμοιβές Ε.Κ.Δ.Ε..
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, χορηγίες, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
Κόστος συμμετοχής (δίδακτρα)
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000€) σε έξι ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα
καταβάλλεται με την εγγραφή και οι υπόλοιπες ανά τρείς
ημερολογιακούς μήνες. Η οικονομική ενημερότητα αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις
και την εξέταση της διπλωματικής εργασίας.
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και τα πιθανά
κόστη που θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε
εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Τα δίδακτρα θα υπάρχει δυνατότητα να καλύπτονται
και από υποτροφίες.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με
αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ.2/2225
(2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ
(συνεδρίαση 11/26.4.2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και της παρ. 2.α του
άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση
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και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4334/12.12.2017): «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
i. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα»
ii. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
iii. 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
iv. 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ.
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄)
v. 45070/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ /19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ.
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 3374/2005
(ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος με αριθμό
84/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».
6. Την με αριθμ. 206994/Ζ1/27.11.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./
661) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διαπιστωτική πράξη
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».
7. Tην με αριθμό ΠΠ/376/29.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕ44691ΟΙ-ΘΚΛ) πράξη με θέμα: «Συγκρότηση Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από 1.12.2017».
8. Την με αριθμό 1742/30.4.2015 απόφαση «Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο: «Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη»»
(ΦΕΚ Β΄ 840).
9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Πρέβεζα
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
(συνεδρίαση με αριθμό 3/14.3.2018, θέμα: Β. «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος»).
10. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που συγκροτήθηκε
με βάση την με αριθμ. πρωτ.: Φ.39/655/6.2.2018 πράξη
Σύστασης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.
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Ηπείρου (ΑΔΑ: Ω3Ν64691ΟΙ-4ΞΖ) (συνεδρίαση με αριθμό 1/17.4.2018, θέμα: «Αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων
επί των εισηγήσεων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για
την ίδρυση - επανίδρυση Π.Μ.Σ.»).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (συνεδρίαση με αριθμό 11/26.4.2018, θέμα 1ο: «Έγκριση
επανίδρυσης Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου»).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων», από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (και εφεξής Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των
Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων» έχει ως σκοπό την παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς
τομείς της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής και της
Διοικητικής Επιστήμης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την
οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των
οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(και εφεξής Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική στις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις:
α. Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική
β. Διοικητική των Επιχειρήσεων.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής
Επιστήμης και όλων των Τμημάτων Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των
μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄)
εξάμηνο περιλαμβάνουν τη διδασκαλία (παραδόσεις,
εργαστηριακές ασκήσεις, και εξετάσεις) εξειδικευμένων
γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει
εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων και την εκπόνηση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής, εκ
των οποίων πέντε (5) αποτελούν μαθήματα κορμού και
επτά (7) μαθήματα κατεύθυνσης. Επιπλέον, οι φοιτητές
υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες εκ των οποίων οι εβδομήντα (70)
πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των δώδεκα (12) μαθημάτων και
οι υπόλοιπες είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες προκύπτουν
από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Πριν την
έναρξη του Β΄ εξαμήνου, οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά
να επιλέξουν μια από τις δύο ειδικεύσεις και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται
ως εξής:
Α΄ εξάμηνο (και για τις δύο ειδικεύσεις)
Μάθημα

ECTS

1. Οικονομική Ανάλυση

6

Κ1

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

Κ2

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Κ3

4. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διεθνείς
Κεφαλαιαγορές

6

Κ4

5. Δίκαιο Επιχειρήσεων

6

Κ5

Σύνολο 30
Β’ εξάμηνο (ειδίκευση Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής)
Μάθημα

ECTS

1. Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS/IFRS)

6

Λ1

2. Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

6

Λ2

3. Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση

6

Λ3

4. Φορολογική Λογιστική

6

Λ4

5. Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων

6

Λ5

Σύνολο 30
Β’ εξάμηνο (ειδίκευση Διοικητικής των Επιχειρήσεων)
Μάθημα
1. Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ECTS
6

Δ1
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2. Ανθρώπινοι Πόροι και Εργασιακές Σχέσεις 6
3. Επιχειρησιακή Έρευνα
6
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτί- 6
μηση Επιχειρήσεων
5. Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείρι- 6
ση Επιχειρηματικών Πόρων
Σύνολο 30

Δ2
Δ3
Δ4
Δ5

Γ’ εξάμηνο (ειδίκευση Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής)
Μάθημα
ECTS
1. Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρηματικών 5 Λ-Δ1
Αποφάσεων
2. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνων 5
Λ6
ή
2. Ειδικά Θέματα Λογιστικής Ομίλων Επιχει- 5
Λ7
ρήσεων και Οργανισμών
Διπλωματική Εργασία
20
Σύνολο 30
Γ’ εξάμηνο (ειδίκευση Διοικητικής των Επιχειρήσεων)
Μάθημα
ECTS
1. Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρηματικών 5 Λ-Δ1
Αποφάσεων
2. Στρατηγικό Μάρκετινγκ ή
5
Λ6
2. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5
Δ7
και Οργανισμών
Διπλωματική Εργασία
20
Σύνολο 30
Άρθρο 7
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος (γλώσσα
διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας)
είναι η ελληνική.
Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά ειδίκευση.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν και τα δεκαπέντε (15) μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος. Επιπλέον, για την ποιοτικότερη ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διδασκαλία
των μαθημάτων θα συμμετέχουν:
α) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
β) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
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Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια,
βιβλιοθήκες, όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή
κρίνεται επαρκής και ικανοποιητική, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την
επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 11
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας
Ακολουθεί αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας
κατ’ έτος και για πέντε συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ.,
των πηγών χρηματοδότησής του και των εν γένει πόρων
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 37 του ν. 4485/2017.
Αναλυτικός προϋπολογισμός Π.Μ.Σ.:
Το 70% του κόστους λειτουργίας του κάθε κύκλου του
Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται
στο ποσό των € 137.460,00 και ενδεικτικά αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Παραδοχές και Δεδομένα:
1. Αριθμός εισακτέων φοιτητών

60

2. Αριθμός με τέλη Φοίτησης

42

3. Αριθμός φοιτητών με υποτροφία

18

4. Τέλος Φοίτησης

2.900,00€

5. Ποσοστό επί των Εσόδων για
κάλυψη λειτουργικών
εξόδων -μέσω ΕΛΚΕ (μετά την
αφαίρεση των μη εισπραττόμενων ποσών των υποτροφιών)

30%

6. Προβλεπόμενα προσφερόμενα Μαθήματα

19

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α) Έσοδα Πηγές και Χρηματοδότησης ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Π.Μ.Σ.
(σε €)
(άρθρο 37 ν. 4485/2017)
α) Τέλη Φοίτησης

174.000,00

β) Λοιπές Πηγές

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Β) Έξοδα - Κατηγορία Δαπάνης
(σε €)
(άρθρο 37, παρ. 4., περιπτ. α, ν. 4485/2017)
αα) Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

-

ββ) Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές (30%)

52.200,00

γγ) Δαπάνες αναλωσίμων

450,00
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δδ) Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

6.000,00

εε) Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

3.000,00

στστ) Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

52.320,00

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

-

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

1.200,00

θθ) Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

21.540,00

ιι) Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότηταςπροβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ.)

750,00

Σύνολο

137.460,00

Απόδοση στο Ίδρυμα (ΕΛΚΕ) 30%
Εσόδων-Τελών

36.540,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

174.000,00
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ
Ι

Τέλη φοίτησης Π.Μ.Σ.:
Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ.,
κρίνεται αναγκαία η επιβολή τέλους φοίτησης ύψους
2.900€ ανά φοιτητή, καθώς άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως είναι οι προϋπολογισμοί του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
και του Υπουργείου Παιδείας, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ερευνητικά προγράμματα, έσοδα ΕΛΚΕ είναι
περιορισμένες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να καλύψουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα του Π.Μ.Σ. και να
επιτρέψουν την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι η θεσμοθέτηση εύλογων, χαμηλών τελών φοίτησης δεν διακυβεύει το δημόσιο χαρακτήρα και κοινωνικό προσανατολισμό των ελληνικών
Α.Ε.Ι., καθώς τα έσοδα του Π.Μ.Σ. προβλέπεται κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό (70%) να καλύψουν τα λειτουργικά
έξοδα του προγράμματος και κατά το υπόλοιπο (30%)
αυτά του ιδρύματος και την ενίσχυση συναφών δράσεων συμβάλλοντας στη διασφάλιση παροχής υψηλά
ποιοτικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα τέλη φοίτησης
προβλέπεται να κατανέμονται σε τρεις (3) δόσεις: η 1η
δόση ύψους (€1.000) να καταβάλλεται με την εγγραφή,
η 2η ύψους (€1.000) στην αρχή του Β’ εξαμήνου και η 3η
(€900) στην αρχή του Γ’ εξαμήνου.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με
αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. Φ.2/2226
(3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων»
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ
(συνεδρίαση 11/26.4.2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και της παρ.2.α του
άρθρου 85 του n. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4334΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
i. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα»
ii. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
iii. 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
iv. 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ.
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄)
v. 45070/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ /19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ.
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 3374/2005
(ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος με αριθμό
84/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου»
6. Την με αριθμ. 206994/Ζ1/27.11.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./
661) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
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νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διαπιστωτική πράξη
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».
7. Tην με αριθμό ΠΠ/376/29.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕ44691ΟΙ-ΘΚΛ) Πράξη με θέμα: «Συγκρότηση Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από 1.12.2017».
8. Την με αριθμό 1740/30.4.2015 απόφαση «Έγκριση
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’’» (ΦΕΚ Β΄ 840)
καθώς και την με αριθμό Φ.39/3452/13.7.2017 απόφαση «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’’» (ΦΕΚ Β΄ 2523).
9. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με έδρα την Άρτα της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (συνεδρίαση με αριθμό 10/16.4.2018, θέμα 2ο: «Επανίδρυση Π.Μ.Σ.
τμήματος» και συνεδρίαση με αριθμό 12/25.4.2018, θέμα
1ο «Συζήτηση για το ΠΜΣ του Τμήματος»).
10. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που συγκροτήθηκε
με βάση την με αριθμ. πρωτ.: Φ.39/655/6.2.2018 πράξη
Σύστασης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου (ΑΔΑ: Ω3Ν64691ΟΙ-4ΞΖ) (συνεδρίαση με αριθμό 1/17.4.2018, θέμα: «Αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων
επί των εισηγήσεων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για
την ίδρυση - επανίδρυση Π.Μ.Σ.»).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (συνεδρίαση με αριθμό 11/26.4.2018, θέμα 1ο: «Έγκριση
επανίδρυσης Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου»).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων»,
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως εξής:
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στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις
σπουδές τους άρα και να μεγιστοποιήσουν τα εκπαιδευτικά οφέλη που θα λάβουν από το ΠΜΣ.
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
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 αναπτύξουν 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. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(και εφεξής Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Δικτύων» στις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις:
α. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
β. Μηχανικοί Δικτύων.

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (και εφεξής
Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Μηχανικών
Πληροφορικής T.E., Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και
άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι
Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων
διπλωμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ παρέχει προς τους φοιτητές σημαντικές δυνατότητες επιλογών τόσο σε επίπεδο ειδίκευσης όσο και σε
επίπεδο μαθημάτων επιλογής, το οποίο αποτελεί βασική
σχεδιαστική αρχή του ΠΜΣ, επειδή ενισχύει τους εκπαιδευτικούς στόχους του ΠΜΣ και ταυτόχρονα προσφέρει

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών
εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αίτησή τους και
έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση για μερική φοίτηση
χρονικής διάρκειας Έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερι-
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κής φοίτησης. Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων
του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, ανάλογα με την κατεύθυνση. Στο τρίτο εξάμηνο
ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. καλύπτει αντικείμενα που κρίνονται ως απαραίτητα για τη μελέτη, τη
σχεδίαση και την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων
πληροφορικής διασυνδεδεμένων με υποδομές τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων δεδομένων διαφόρων
τύπων και μεγεθών (τοπικών, αστικών ή διαδικτύου) με
χρήση τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων μέσων. Τα
συστήματα αυτά λειτουργούν σε ένα διαδραστικό περιβάλλον με πλήρη διασύνδεση με άλλα συστήματα με
τα οποία συνθέτουν συστήματα τοπικά, κατανεμημένα
ή ακόμη και διαδικτυακά με υπολογιστικούς πόρους οι
οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από απλές φορητές
έξυπνες συσκευές επικοινωνίας (smart phones) έως υπολογιστική νέφους (cloud computing) και υπολογιστικά
συστήματα με αυξημένες δυνατότητες παράλληλης και
κατανεμημένης επεξεργασίας. Επιπλέον, η λειτουργικότητα των συστημάτων παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας και
ιδιωτικότητας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνικών
κρυπτογράφησης και ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης των δεδομένων.
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (*)
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
213

6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

214

6

ΜΕΓΑΛA ΔΕΔΟΜΕΝA

215

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

216

6

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

217

6

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

218

6

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

201

6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ

202

6

ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

203

6

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(*) Παρέχεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές να δηλώνουν μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
της άλλης Κατεύθυνσης, μετά από έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής.
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

221

6

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
EDGE COMPUTING

ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ

222

6

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

101

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

102

6

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

103

6

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

104

6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

105

6

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης Μηχανικών Δικτύων
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(*)
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
223

6

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

224

6

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

225

6

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

226

6

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ VLSI

227

6

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
211

6

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

228

6

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SoC, ASIC & FPGA

212

6

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

229

6

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης Μηχανικών Η/Υ

(*) Παρέχεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές να δηλώνουν μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
της άλλης Κατεύθυνσης, μετά από έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής.
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
301

30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε κάθε εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής θα πρέπει να
συμπληρώνει συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Έτσι στη λήξη του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να
έχει συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες
και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή
εκπόνηση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 7
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. (γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας) είναι η
ελληνική. Σε περιπτώσεις προσκεκλημένων ομιλητών
από το εξωτερικό επιτρέπεται η διεξαγωγή διαλέξεων
και στην αγγλική.
Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στους τριάντα (30).
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν κύρια τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ
που υπηρετούν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕ, καθώς επίσης μπορούν να συνεισφέρουν οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του τμήματος. Επιπλέον, για την
ποιοτικότερη ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στη διδασκαλία των μαθημάτων θα συμμετέχουν:
α) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
β) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και εν γένει
του ΤΕΙ Ηπείρου επαρκεί για την εύρυθμη λειτουργία
του Π.Μ.Σ.. Το Τμήμα διαθέτει επαρκή αριθμό αιθουσών
διδασκαλίας και εργαστηρίων καθώς και εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Ειδικότερα, το
Τμήμα διαθέτει τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια:
• Εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων (http://mictel.ce.teiep.gr/)
• Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής
(http://kic.teiep.gr/)
• Εργαστήριο Αυτόνομων Υπολογιστικών Συστημάτων
(http://www.asl.ce.teiep.gr/)
Επιπλέον, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου διαθέτει βιβλιοθήκη σε
απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από το κεντρικό
κτίριο του Τμήματος.
Άρθρο 11
Χρονική διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
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έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας
Η βασική πηγή εσόδων για το Π.Μ.Σ. είναι τα τέλη
φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στα €2.880
ανά φοιτητή ανά κύκλο του Π.Μ.Σ.. Τα τέλη φοίτησης
καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις οι οποίες
προκαταβάλλονται τριάντα (30) ημέρες πριν από την
έναρξη του κάθε εξαμήνου.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στους τριάντα (30). Η εκτίμηση είναι ότι ο τελικός αριθμός των εισακτέων θα είναι είκοσι (20) άτομα για κάθε
νέο κύκλο του Π.Μ.Σ.. Από αυτούς τους είκοσι (20) φοιτητές θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης το 70%, δηλαδή
δεκατέσσερα (14) άτομα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τα έσοδα και τα έξοδα του Π.Μ.Σ. κατ’ έτος και για πέντε συνεχή έτη, εκτιμάται ότι θα είναι:
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων

Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

0

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

0

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα

0

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

0

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

0

Έσοδα από τέλη φοίτησης (14 φοιτητές x 2880 40.320
ευρώ ανά κύκλο σπουδών)
Σύνολο

40.320

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜ- Ευρώ
ΜΑΤΟΣ (70%)
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

700

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ- 5.760
χιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων

500

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 4.000
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 1.000
εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του
τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

0

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού του
τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

0
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Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 2 9.800
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 1.000
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.500
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας - προβο- 964
λής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017

12.096

Σύνολο (100%)

40.320

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, τα έξοδα του
Π.Μ.Σ. ανά κύκλο σπουδών κατανέμονται σε τρεις κύριες
κατηγορίες:
• Δαπάνες ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
συνολικό ποσό 15.800 ευρώ (39,18%): περιλαμβάνει
αμοιβές τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού
καθώς και προσωπικού του άρθρου 36, ν. 4485/2017
που είναι αναγκαίο καθώς θα δώσει στους φοιτητές τη
δυνατότητα να συνδέσουν τη γνώση που αποκτούν στο
πλαίσιο του Π.Μ.Σ τόσο με την αγορά εργασίας, όσο και
με τις ερευνητικές δράσεις που συντελούνται σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκτίμηση αυτή έχει προκύψει θεωρώντας αναγκαίο ένα πλήθος 10 - 15 συνολικά
προσφερόμενων μαθημάτων ανά κύκλο σπουδών. Το
κόστος αυτό επηρεάζεται σημαντικά από το πλήθος και
τις επιλογές των φοιτητών σε ειδικεύσεις και μαθήματα
επιλογής. Επιπλέον περιλαμβάνει τις μετακινήσεις διδασκόντων και καλεσμένων για σεμινάρια καθώς και τις
μετακινήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
• Λοιπές σταθερές δαπάνες φοίτησης 16.724 ευρώ
(30,82%): περιλαμβάνει δαπάνες υποτροφιών, αναλωσίμων, δημοσιότητας, εκπαιδευτικού υλικού, εξοπλισμού,
αναλωσίμων και την διοικητική και τεχνική υποστήριξη
του Π.Μ.Σ., οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές του
Π.Μ.Σ. Το κόστος αυτό δεν επηρεάζεται σημαντικά από
το πλήθος των φοιτητών.
• Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 12.096 ευρώ (30%).
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Τέλη φοίτησης
Δεδομένων των ανωτέρω παγίων εξόδων που είναι
αναγκαία για την άρτια λειτουργία του το Π.Μ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες
πηγές εσόδων σε επίπεδο Ιδρύματος, κρίνεται αναγκαία
η καταβολή τέλους φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Για τον υπολογισμό των τελών φοίτησης καταβλήθηκε κάθε δυνατή και ταυτόχρονα ρεαλιστική
προσπάθεια να διατηρηθούν στο χαμηλότερο δυνατό
επίπεδο, ώστε να μην αποτελέσουν εμπόδιο επιλογής
του Π.Μ.Σ. από τους φοιτητές και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ένα ακαδημαϊκά υψηλό επίπεδο σπουδών.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών υπολείπεται του αναμενόμενου, προβλέπεται η αιτιολογημένη μείωση του ποσοστού παρακράτησης υπέρ του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου καθώς και υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Εάν και πάλι, η απαιτούμενη χρηματοδότηση δεν
επαρκεί, τότε ως εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
προβλέπονται οι εξής:
• Προϋπολογισμός του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
• Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
• Εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
• Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
• Χορηγίες του Δήμου και της περιφέρειας
• Χορηγίες επιχειρήσεων.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με
αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2926/20.07.2018

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.

*02029262007180012*

