
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Kαταμερισμός στα Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας  τριών (3) θέσεων ΔΕΠ.

4 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτικές Εφαρ-
μογές με την Επιστημολογία STEM»  - «Master of 
Science in Educational Applications with STEM 
Epistemology» του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Παιδαγω-
γικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι-
κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2374/8-12-2020 
πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 196/2021)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23435/Ν1 (1)
   Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ3 και Θ6 της παρ. Θ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013 - 2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις δια-
τάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/
2013 (Α’ 193) και της παρ.  3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (Α’ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014
(Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020.

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β’ 3324) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 (Β’ 1584) υπουργική από-
φαση.

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
(Β’ 1157) υπουργική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΒ/192618/Δ5/13-12-2013 
(Β’ 404/2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

8. Την από 29-3-2019 αίτηση της Πλακάκη Σουλτάνας, 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού νηπιαγωγείου συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ. 

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/4266/06-03-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’  33).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των γενι-
κών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την άδεια του ιδιωτικού σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ, η οποία χορηγήθηκε στην Πλακάκη Σουλ-
τάνα με την υπό στοιχεία Φ2ΓΒ/192618/Δ5/13-12-2013 
(Β΄ 404/2014) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών και τη δυναμικότητα των 
νηπίων, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην Πλα-
κάκη Σουλτάνα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι δύο (22) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο -Πλακάκη Σουλτάνα».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κοζάνης 4, 
στον Πειραιά, ΤΚ 18542.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. 23462/Ν1  (2)

      Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ3 και Θ6 της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις δια-
τάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’  18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 
(Α’ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) και του 
άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020.

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β’ 3324) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 (Β’ 1584) υπουργική από-
φαση.

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
(Β’ 1157) υπουργική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία 87472/Ν1/31-5-2019 (Β’  2520) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συ-
στεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

8. Την από 17-1-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/2572/5-2-2021 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’  33).

11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των γενι-
κών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 87472/Ν1/31-5-2019 
(Β’  2520) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπια-
γωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΛΙΑ-
ΠΑΚΗ ΑΓΑΠΗ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) 
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αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι 
(20) νηπίων. Επισημαίνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της 
ενδιαφερομένης με Υπεύθυνη Δήλωση, η δυναμικότη-
τα της εν λόγω αίθουσας περιορίζεται στα δώδεκα (12) 
νήπια.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΛΙΑΠΑΚΗ ΑΓΑΠΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα  λειτουργήσει στην οδό Λευκωσίας 
27, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

I

    Αριθμ. 2452  (3)
Kαταμερισμός στα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας  τριών (3) θέσεων ΔΕΠ.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ  ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(υπ’ αρ. 13/10.2.2021 συνεδρίαση) 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 5α του  άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α’ 78), 

σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2001 (Α’ 195). 

2. Την περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 14  του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114), καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011 (Α’195). 

3. Την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφαση 
(ΑΔΑ:ΩΩΖΣ46ΜΤΛΗ-ΜΓ8) της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τρεις (3) θέσεις για την 
πρόσληψη μόνιμων μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια για 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

4. Την απόφαση/εισήγηση της υπ’ αρ. 17/8.2.2021 συ-
νεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, σχετικά με την κατανομή των τριών (3) 
θέσεων μόνιμων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος. 

5. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας. 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει ομόφωνα: 

Τον καταμερισμό των ΤΡΙΩΝ (3) θέσεων για την πρό-
σληψη μόνιμων μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, που κα-
τανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με βάση 
την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2020-2021, από το Α.Ε.Ι. στα παρακάτω Τμήματα, 
ως εξής: 

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Δύο (2) θέσεις 
- Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-

δών: Μία (1) θέση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 

Ι

Αριθμ. 3790/21/ΓΠ  (4)

     Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτικές Εφαρ-

μογές με την Επιστημολογία STEM» - «Master of 

Science in Educational Applications with STEM 

Epistemology» του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Παιδαγω-

γικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγω-

γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

5. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 38).

6. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ 
Θεσσαλίας κα Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις».

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στην 2η/13-05-2020 συνεδρίασή 
της.
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8. Το απόσπασμα πρακτικού της Πράξης Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ υπ’ αρ. 43/
4-11-2020.

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Τμημάτων.

10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 243/21-12-2020 
συνεδρίασή της.

12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Δια-ιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτικές Εφαρμο-
γές με την Επιστημολογία STEM» - «Master of Science in 
Educational Applications with STEM Epistemology», του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
από κοινού με το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 και εφεξής, Δια-ιδρυματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Εκπαι-
δευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» και 
με αγγλικό τίτλο: «Educational Applications with STEM 
Epistemology», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.  Την γραμματει-
ακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Τα τελευταία χρόνια εμφανίσθηκε σε διεθνές επίπεδο 
ο όρος STEM ως ένας νέος τρόπος- παράδειγμα ολοκλή-
ρωσης των γνωστικών αντικειμένων του STEM Science 
in Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
με την Υπολογιστική Επιστήμη, την Υπολογιστική Σκέ-
ψη (Υ.Σ.) και το λεγόμενο «Computing in Education». 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 
με την Επιστημολογία STEM (Educational Applications 
with STEM Epistemology), είναι ένα πρόγραμμα σπου-
δών με το οποίο επιδιώκεται η σε βάθος επιστημολογική 
διερεύνηση και εξέταση θεμάτων, με επίκεντρο τις εκ-
παιδευτικές, εργαστηριακές και μαθησιακές/διδακτικές 
ακολουθίες στα γνωστικά αντικείμενα του STEM.

Η επιστημολογία του STEM στηρίζεται στην διεπιστη-
μονικότητα και την δια- επιστημονικότητα ή εγκάρσια 
διε-επιστημονικότητα (transdisciplinary), με βασικό προ-

σανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων 
πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία και 
αλληλεπιδρώντες μεθοδολογίες από διάφορα επιστη-
μονικά πεδία.

Ολοκληρώνοντας» την διδασκαλία με υλοποίηση των 
διαστάσεων της Υ.Σ., την αξιοποίηση της Υπολογιστικής 
Επιστήμης και με την υιοθέτηση της διεπιστημονικότη-
τας και της διαεπιστημονικότητας ως επιστημολογικό 
περιεχόμενο του STEM, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την 
δυνατότητα να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν υπο-
λογιστικές προσεγγίσεις για τα αντικείμενα του STEM.

O βασικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος 
ειδίκευσης είναι η εξοικείωση/εμβάθυνση/ειδίκευση 
των εκπαιδευόμενων σε μεθόδους μοντελοποίησης και 
προσομοίωσης που συνδυάζουν την Υπολογιστική Επι-
στήμη(στην διδακτική της αναπλαισίωση) και την Υπολο-
γιστική Σκέψη με βασικό προσανατολισμό την επίλυση 
πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, 
αξιοποιώντας εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πε-
δία, αξιοποιώντας την Διδακτική.

Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει:
1. τη δημιουργία κρίσιμης μάζας εκπαιδευτικών με 

γνώσεις υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης που 
θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια υπο-
λογιστικής σκέψης (Υ.Σ.) χρησιμοποιώντας την ανακαλυ-
πτική/διερευνητική μάθηση στα γνωστικά αντικείμενα 
του STEM,

2. την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την «ειδική 
διδακτική του γνωστικού αντικειμένου»,

3. την ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές 
ώστε να είναι ικανοί να συγγράψουν αξιόλογες ερευ-
νητικές εργασίες αλλά και να έχουν τα εφόδια για την 
συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικών 
σπουδών,

4. τη γνώση επιστημολογικών μοντέλων διδασκαλί-
ας και τη διασύνδεσή τους με τα υπολογιστικά μοντέλα 
προσομοίωσης,

5. την εξοικείωση με σύγχρονα αποθετήρια εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων σχετικών με το STEM στην 
Εκπαίδευση,

6. τη συγγραφή κώδικα για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(με χρήση Easy Java Simulations, Python κ.λπ.), η οποία 
είναι σημαντική, όπως προκύπτει απο το διεθνές περι-
βάλλον,

7. τη γνώση σε θέματα εργαλείων προγραμματισμού, 
εκπαιδευτικής ρομποτικής, «φυσικών υπολογισμών»-
Physical Computing, LABVIEW, Aduino, Raspberry, και 
άλλες τεχνολογίες που στηρίζονται στην μεθοδολογία 
STEM,

8. τη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής για την 
ανάπτυξη ενός αποθετηρίου σχετικά με τα παραπάνω 
γνωστικά αντικείμενα,

9. την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης και εκ-
παιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών 
-best practices- για τα αναλυτικά προγράμματα στην 
εκπαίδευση που θα ολοκληρώνουν το STEM και την 
Υπολογιστική σκέψη.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστη-
μολογία STEM» - «Master of Science in Educational 
Applications with STEM Epistemology». Οι προϋποθέ-
σεις για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, με τις οργανωτικές λεπτομέρειες που αφορούν 
τη χρονική διάρκεια των σπουδών, το περιεχόμενο του. 
Δ.Π.Μ.Σ., τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη 
βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά 
στα άρθρα που ακολουθούν.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυ-
χιούχοι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προανα-
φερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχο-
ντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) 
ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτ-
λων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

1. Το Δ.Π.Μ.Σ. στην «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την 
Επιστημολογία STEM» είναι πλήρους παρακολούθησης. 
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. 
είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμη-
να (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσά-
ρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’ ) για τη 
συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην 
οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες 
ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της 
Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της 
να επιτρέψει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εγγραφούν 
υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση 
αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Δ.Π.Μ.Σ. σε 
έξι (6) εξάμηνα. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, 
ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει 
δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο (από τα τέσσερα μαθή-
ματα που διδάσκονται στο εξάμηνο) για τα τέσσερα (4) 
πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλω-
ματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [Η διδασκαλία με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3 του 
άρθρου 30 του ν. 4485/2017)]:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 STEM 
1.1 Υ

Εκπαιδευτικές 
Εφαρμογές με την 
Επιστημολογία STEM

5

2 STEM 
1.2 Υ

Υπολογιστική Σκέψη, 
Επιστημολογία του STEM, 
Υπολογιστική Παιδαγωγική, 
Παιδαγωγική Μηχανικών»

10

3 STEM 
1.3 Υ

«Βασική σχεδίαση υλικού 
και υπολογιστικά 
περιβάλλοντα ανάπτυξης 
προγραμματισμού/εφαρ-
μογών στην Εκπαίδευση»

10

4 STEM 
1.4 Υ

Ψηφιακά Αντικείμενα και 
Αποθετήρια- Επαυξημένη 
και Εικονική Πραγματικό-
τητα

5

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 STEM 
2.1 Υ «Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικής Έρευνας» 5

2 STEM 
2.2 Υ

«Αναπτυξιακές Πλατφόρμες, 
Ρομποτική και 
ΙoΤ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

15

3 STEM 
2.3 Υ «Τεχνητή Νοημοσύνη στην 

Εκπαίδευση» 5

4 STEM 
2.4 Υ «STEM και Τέχνη» 5Ω

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός 
Μαθήματος Μάθημα

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία - Master Thesis 30
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 STEM 
1.1 Υ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 

με την Επιστημολογία STEM 5

2 STEM 
1.2 Υ

Υπολογιστική Σκέψη, 
Επιστημολογία του STEM, 
Υπολογιστική Παιδαγωγική, 
Παιδαγωγική Μηχανικών»

10

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
και ECTS 15

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 STEM 
1.3 Υ

«Βασική σχεδίαση υλικού 
και υπολογιστικά περιβάλ-
λοντα ανάπτυξης προγραμ-
ματισμού/εφαρμογών στην 
Εκπαίδευση»

10

2 STEM 
1.4 Υ

Ψηφιακά  Αντικείμενα και 
Αποθετήρια-Επαυξημένη 
και Εικονική Πραγματικότητα

5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
και ECTS 15

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
Γ’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 STEM 
2.1 Υ «Μεθοδολογία  Εκπαιδευτικής 

Έρευνας» 5

2 STEM 
2.2 Υ

«Αναπτυξιακές Πλατφόρμες, 
Ρομποτική και 
ΙoΤ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

15

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
και ECTS 15

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
Δ’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ.
ΤΥ-

ΠΟΣ 
(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ
ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 STEM 
2.3 Υ «Τεχνητή Νοημοσύνη στην 

Εκπαίδευση» 5

2 STEM 
2.4 Υ «STEM και Τέχνη» 5Ω

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
και ECTS 15

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ε’ και ΣΤ’ Εξάμηνο

Κωδικός 
Μαθήματος Μάθημα

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία - Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική 
ή/και αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής ερ-
γασίας είναι η ελληνική ή/και αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνε-
ται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, 
ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσας υποψήφι-
ος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το 
Δ.Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Δ.Π.Μ.Σ., χωρίς να 
εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. Τα μέλη 
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., μπο-
ρούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθ-
μοι, και μόνο ένας κατ’ έτος. Στο ΔΠΜΣ μπορούν, κατόπιν 
αποφάσεως της ΕΔΕ, να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι 
φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του 
IKY στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των δύο συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων ΑΕΙ, όπως και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Το επισπεύδον Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ και την εποπτεία αυτού. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 
είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, όπως προβλέπεται από την  παρ. 
1 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 εκτός αν —σε ειδικές 
περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της 
Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής, Πρό-
εδρος ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από 
άλλο Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη 
του Π.Μ.Σ., ακόμη και από το μη αυτοδύναμο Τμήμα.

Τα συνεργαζόμενα Τμήματα καλύπτουν τις ανάγκες 
σε διδακτικό προσωπικό μέχρι και του ποσοστού 80%, 
όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 και οι υπόλοιποι διδάσκοντες ανήκουν σε 
διάφορες κατηγορίες βάσει του άρθρου 36 του ν. 4485/  
2017.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13235Τεύχος B’ 1092/22.03.2021

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΔΠΜΣ χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας (εργαστήρια, αίθουσες, αμφιθέατρα) 
καθώς και τις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα Τμήματα και τα Ιδρύματα διαθέτουν 
τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες 
της λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
και της υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12- 2017 (Β’  4334) 
υπουργικής απόφασης το 70% του ετήσιου συνολικού 
κόστους λειτουργίας αφορά στα λειτουργικά έξοδα του 
ΔΠΜΣ και το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρ-
χεται στο ποσό 66.500,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως ακολούθως:

Πίνακας 1. Εσόδων ΠΜΣ για την λειτουργία ενός κύ-
κλου σπουδών

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ

1. Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργα-
ζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμ-
φωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

2000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €

3. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
ή του ιδιωτικού τομέα

0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 1500,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) 63000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 66500,00 €

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ

Πίνακας 2. Εξόδων ΠΜΣ για την λειτουργία ενός κύ-
κλου σπουδών

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές 6000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. 4000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ιν-
στιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ

25000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ

 1500,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 6000,00 €

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

1600,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 47600,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (20%) 15.120,00 €

12. Λειτουργικά Έξοδα ΑΣΠΑΙΤΕ (10%) 3.780,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 66500,00 €
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-

ρυνθεί με το ποσό των 2000 €.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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.

  Βόλος, 2 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
   Στην υπ’ αρ. 2374/8-12-2020 πράξη του Πρύτανη του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 196/2021), σχετικά με την ένταξη του Γεωργίου Μα-
νιάτη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. διορθώνεται:

το εσφαλμένο: « …. κατηγορίας ΠΕ…»,
στο ορθό: « …. κατηγορίας ΤΕ…..» .

 (Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών)   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02010922203210008*
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