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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4102
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies
in Environmental Education and Sustainable
Development) του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Σχολής Περιβάλλοντος ως συντονίζοντος Τμήματος και συμμετέχοντος του Τμήματος Τεχνών
Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α)
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβώνΛοιπά 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 θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αρ. Φύλλου 3610

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
9. Την υπό στοιχεία 197083/Ζ1/04-12-2015 (αρ. πρωτ.
Ι.Π.: 3075/04-12-2015) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του Καθηγητή του
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου,
Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: ΩΖ744653ΠΣ-103).
10. Την υπ’ αρ. 3271/16.12.2015 απόφαση του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου για την έγκριση της υπό
στοιχεία Ι.Π.: 3130/07-12-2015 απόφασης του Πρύτανη,
περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου (Β΄ 2818).
11. Την υπ’ αρ. 497/6.2.2018 απόφαση του Πρύτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου που αφορά στην τροποποίηση της υπό στοιχεία Ι.Π.: 3130/07-12-2015
απόφασης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, περί
ορισμού των Αναπληρωτών πρύτανη, μεταβίβασης σε
αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (Β’ 523), ως ακολούθως: ’’Ορίζουμε τον Αναπληρωτή πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων
Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιωσήφ Παπαδάτο του Σταύρου, με αρ. ΑΔΤ: Χ 571300, να εκτελεί και
χρέη Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο’’.
12. Την από 29-11-2017 απόφαση της Συγκλήτου/5η
συνεδρίαση, που αφορά στη διόρθωση της υπ’ αρ.:
2780/09-11-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Ιονί-
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ου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του
Πρύτανη (Υ.Ο.Δ.Δ. 678): «... με πλήρη τετραετή Θητεία,
αρχομένης από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
18 του ν. 4559/2018».
13. Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 842/20-02-2020 απόφαση,
που αφορά στην 3η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2019-2020.
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
(συνεδρίαση 8η/07-04-2020).
15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 11η/24-03-2020).
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση
8η/22-04-2020).
17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστήμιου (συνεδρίαση 18η/19-05-2020).
18. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων Περιβάλλοντος της Σχολής
Περιβάλλοντος και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
19. Το υπ’ αρ. 1378/05-05-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
20. Το υπό στοιχεία Ι.Π.:2491/02-06-2020 έγγραφο με
το οποίο διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΙΘ η υπό στοιχεία Ι.Π.:
2489/02-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά
στην έγκριση για την ίδρυση του εν λόγω Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, όπως σήμερα ισχύει.
21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Διατμηματικου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies in
Environmental Education and Sustainable Development)
του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος
ως συντονίζοντος Τμήματος και συμμετέχοντος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος
και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα
οργανώσουν από κοινού και θα λειτουργήσουν από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνο-
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λογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies in Environmental
Education and Sustainable Development), σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», έχει ως αντικείμενο
την προώθηση των πρακτικών εφαρμογών των σύγχρονων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
χρήση Δημιουργικών Τεχνολογιών για την απόδοση του
εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη
διαθεματική επιστημονική περιοχή που προκύπτει από
την τομή των επιστημονικών πεδίων του Περιβάλλοντος,
της Εκπαίδευσης, των Νέων και Δημιουργικών Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών, αλλά και της Ψηφιακής Τέχνης,
και βασικός στόχος είναι η μεταφορά εξειδικευμένης
γνώσης και η ανάπτυξη τυπικών και δημιουργικών δεξιοτήτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
που ενισχύουν τη διάδοση της αειφόρου ανάπτυξης και
της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές/-ριες θα πρέπει να
έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες ανάλυσης, σχεδιασμού,
δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας στον τομέα της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την προώθηση της
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών
προγραμμάτων, βασισμένων σε σύγχρονες οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και στην πρακτική εφαρμογή
εξειδικευμένων μεθόδων και τεχνολογιών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
(New Technologies in Environmental Education and
Sustainable Development).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων εισακτέων
Στο ΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων
των ειδικοτήτων, καθώς επίσης και κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στα ακόλουθα αντικείμενα:
α) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών).
β) Θετικές Επιστήμες (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Πολυτεχνικών Σχολών).
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γ) Πολιτισμικό Περιβάλλον (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων
Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Οπτικοακουστικών Τεχνών,
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας).
δ) Περιβαλλοντική Επικοινωνία (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ψηφιακών Μέσων
και Επικοινωνίας).
ε) Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικής Επιστήμης, Τουριστικών Σπουδών).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και
δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους
υποψηφίους προς ένταξη.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’ , Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα
δύο πρώτα εξάμηνα Εκπαιδευτικές Ενότητες (modules)
που υλοποιούνται με την μορφή είτε διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων), είτε της εκπόνησης
ερευνητικής εργασίας (υπό συστηματική επίβλεψη), ή
του συνδυασμού των ανωτέρω. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών κορυφώνεται το ερευνητικό περιεχόμενο της εργασίας του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή με την εκπόνηση
της διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας είναι τριάντα (30).
Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Βασική
γλώσσα του ΔΠΜΣ είναι τα Ελληνικά και δευτερεύουσα
τα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας
μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.
Συγκεκριμένα, διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων υλοποιείται με το συνδυασμό θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή
ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με
όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στην εκπαιδευτική
πράξη. Ενδεικτική θεματολογία των ανωτέρω εργασιών
μπορεί να αποτελεί και η βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως όμως περιλαμβάνονται διδακτικά και ερευνητικά
ζητούμενα, όπως η ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων και
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού, η χρήση της
ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και των δημιουργικών τεχνολογιών για την απόδοση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, η πραγματοποίηση έρευνας πεδίου σχετικά με την αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος και
την βιώσιμη ανάπτυξη κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, λόγω
του εφαρμοσμένου χαρακτήρα του Προγράμματος, οι
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ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο μισό
των πιστωτικών μονάδων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής
Ενότητας.
Εκπαιδευτικές Ενότητες:
Α’ εξάμηνο
1) Διδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστημών (Υποχρεωτικό, 6 ECTS)
2) Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Υποχρεωτικό,
6 ECTS)
3) Μεθοδολογίες Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας
(Υποχρεωτικό, 6 ECTS)
4) Ανάλυση Τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Υποχρεωτικό, 6ECTS) Επιλογή ενός εκ των δύο:
5) Αισθητική και Οικολογική Σκέψη (Επιλογής, 6 ECTS)
6) Βιώσιμος Τουρισμός (Επιλογής, 6 ECTS)
Β’ εξάμηνο
1) Βιοποικιλότητα και Περιβαλλοντική Πολιτική (Υποχρεωτικό, 6 ECTS)
2) Ακουστική Οικολογία (Υποχρεωτικό, 6 ECTS)
3) Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο (Υποχρεωτικό, 6 ECTS)
4) Τέχνη, Δημιουργική Τεχνολογία και Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (Υποχρεωτικό, 6 ECTS)
Επιλογή ενός εκ των δύο:
5) Περιβαλλοντική Αισθητική και Εκπαίδευση (Επιλογής, 6 ECTS)
6) Εισαγωγή στη Βιοοικονομία και την Πράσινη Χημεία
(Επιλογής, 6 ECTS)
Γ’ εξάμηνο
1) Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτικό, 30 ECTS)
Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
πραγματοποιείται διά ζώσης. Εξαίρεση από την διά ζώσης παρακολούθηση μπορεί να αποτελέσει η πραγματοποίηση μικρού μέρους των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (σε
ποσοστό μικρότερο του 50% του συνόλου εκπαιδευτικού
έργου) και μέρους των όποιων σεμιναρίων οργανωθούν.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. Οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος. Με απόφαση
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός
των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος,
μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των
Τμημάτων Περιβάλλοντος και Τεχνών Ήχου και Εικόνας,
ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του
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άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι
επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
ΔΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί μέρος
της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος
Περιβάλλοντος, καθώς και το σύστημα σύγχρονης και
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος
Τεχνών ’Ηχου και Εικόνας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη, από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028-2029.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό 38.220,00€ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων

Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες
Λογισμικού

3.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

2.600,00

Δαπάνες αναλωσίμων

1.000,00

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

1.700,00

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

800,00

Τεύχος B’ 3610/29.08.2020

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

14.000,00
0,00

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών
συνεργατών από την ημεδαπή ή την
αλλοδαπή (παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017)

3.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

9.000,00

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας,
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης φεστιβάλ, δαπάνες
εργασιών πεδίου)

3.120,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
38.220,00
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 16.380,00€.
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλύπτεται από
τέλη φοίτησης, ύψους 2.600,00 ευρώ, τα οποία θα λειτουργούν ανταποδοτικά προς τους φοιτητές. Εφόσον
υπάρξουν πρόσθετες παροχές (όπως π.χ. χορηγίες ή δωρεές), αυτές θα διατεθούν στοχεύοντας είτε στην μείωση
των τελών εγγραφής, είτε στην ενδυνάμωση των υλικοτεχνικών υποδομών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 18 Αυγούστου 2020
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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