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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2

Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3

Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

5

Καθορισμός τομέα ευθύνης και καθορισμός σειράς με την οποία αναπληρώνει ο Μπίσμπας Αντώνιος, Αντιπρύτανης, τον Πρύτανη και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του TEI Δυτ. Μακεδονίας στον Μπίσμπα Αντώνιο, Αντιπρύτανη του TEI
Δυτ. Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13637
(1)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. αριθμ. 1043/2/15-2-2018, Θέμα 8o)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του ν. 4386/2016.
2. Την 386/14-2-2018 πράξη του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής με το συνημμένο σε αυτή απόσπασμα
πρακτικών της 189/13.2.2018 συνεδρίας της Κοσμητείας
της Φιλοσοφικής Σχολής.
3. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, και
4. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π,
ΠΕ κατηγορίας, από τις υφιστάμενες κενές οργανικές
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θέσεις του Ιδρύματος, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η ένταξη της Νέγρη Αθηνάς, μέλους Ε.Τ.Ε.Π., στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79
του ν.4009/2011 και της παρ. 2 της παραγράφου 3 του
άρθρου 68 του ν.4235/2014, όπως αυτοί ισχύουν, κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)
ΠΕ κατηγορίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 13635

(2)

Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. αριθμ. 1045/4/22-3-2018, Θέμα 9ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 29 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 27 του ν. 4386/2016.
2. Το έγγραφο 938/15.2.2018 του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής με συνημμένη σε αυτό απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής
(απόσπασμά πρακτικών συνεδρίας 649/13.12.2017).
3. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, και
4. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π,
ΠΕ κατηγορίας, από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, στη Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ένταξη της Πέγκα Σοφίας, διοικητικής υπαλλήλου
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
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στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 66
του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 20 του ν. 4452/2016, κατηγορία Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 13638
(3)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. αριθμ. 1043/2/15-2-2018, Θέμα 8ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του ν. 4386/2016.
2. Την 208/11.12.2017 πράξη του Κοσμήτορα της
Σχολής Θετικών Επιστημών με το συνημμένο σε αυτή
απόσπασμα πρακτικών της 140/8.12.2017 συνεδρίας της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών.
3. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, και
4. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π,
ΠΕ κατηγορίας, από τις υφιστάμενες κενές οργανικές
θέσεις του Ιδρύματος, στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ένταξη του Γιούτσου Δημήτριου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.3 εδ.δ του άρθρου 79
του ν. 4009/2011 και της παρ. 5 της παραγράφου 3 του
άρθρου 68 του ν.4235/2014, όπως αυτοί ισχύουν, κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 4892/25.04.2018
(4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 384η/08-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί
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καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/
1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ
48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ΄ αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν
π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη,
υπ΄ αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ’ αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23/02/2016.
4. Την υπ΄ αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του
ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Άρθρ.
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος
Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38/
02-03-2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19
«Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7
και 8 και του άρθρου 42 παρ. 3.
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9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β'1466/13-08-2007).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
12. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄ αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ’
αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», υπ΄αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση – Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α’)».
13. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
14. Την υπ’ αριθμ. Β7/302 (ΦΕΚ 848/ τ. Β΄/12-08-1998)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 79255/Β7 (ΦΕΚ 1400, τ. Β΄, 2-6-2014)) νεότερη
απόφαση που αφορά στη λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ως μονοτμηματικού.
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15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση 21-02-2018)
σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.
16. Το υπ’ αριθμ. 1163/27.9.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ με
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Την εισήγηση με αριθμ. 3η/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης περί της επανιδρύσεως του ΠΜΣ
στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
18. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3,5, του ν. 4485/2017.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.
στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εις αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. Β7/302 (ΦΕΚ 848/ τ. Β΄/12-08-1998) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
79255/Β7 (ΦΕΚ 1400, τ. Β΄, 2-6-2014)) νεότερη απόφαση
που αφορά στη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές
Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ως
μονοτμηματικού, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
επανιδρυμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης και τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου ΣΤ΄ Δεύτερος και
Τρίτος Κύκλος Σπουδών, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43,
44, 45 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄) και του άρθρου 34 § 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»
επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη
μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού
κόσμου, αφενός μεν δηλαδή του Βυζαντίου, αφετέρου
δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, όταν
κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου. Δεδομένης
της αλληλεξάρτησης των βασικών βυζαντινολογικών
κλάδων και του κλάδου της Μεσαιωνικής Ιστορίας της
Δύσης οργανώνεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα τριών κατευθύνσεων με κοινά και επιλεγόμενα ανά κατεύθυνση
σεμινάρια, εργαστήρια και ασκήσεις.
Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της σύγχρονης έρευνας και να τους προετοιμάσει
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για την συγγραφή πρωτότυπων εργασιών στους εξής
τομείς ειδίκευσης: (I) Βυζαντινή Ιστορία, (II) Μεσαιωνική
Ιστορία της Δύσης καθώς και (III) Βυζαντινή Αρχαιολογία
και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με
τις εξής κατευθύνσεις: I) Βυζαντινή Ιστορία ή II) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης ή III) Βυζαντινή Αρχαιολογία και
Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πέραν
αυτών, στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας
γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος
της αλλοδαπής.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 34 § 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ. Α΄/4-8-2017) και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές
Σπουδές».
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από σεμινάρια και ασκήσεις. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
(E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.
ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να:
(α) Συγκεντρώσει εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή
παρακολούθηση πέντε (5) μεταπτυχιακών σεμιναρίων,
καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως
επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12)
πιστωτικές μονάδες ECTS. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης στη Βυζαντινή Ιστορία
οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς τρία σεμινάρια Βυζαντινής Ιστορίας και να επιλέξουν άλλα δύο από
τα προσφερόμενα για τις άλλες κατευθύνσεις του Προγράμματος ή από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής
Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
της κατεύθυνσης στην Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης
οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς δύο σεμινάρια Ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και ένα Βυζαντινής
Ιστορίας και να επιλέξουν άλλα δύο από τις άλλες κατευθύνσεις του προγράμματος ή και από άλλο Π.Μ.Σ.
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη
γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με κατεύθυνση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και την Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης
οφείλουν οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς
τρία σεμινάρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας
της Βυζαντινής Τέχνης και να επιλέξουν άλλα δύο από
τα προσφερόμενα στις άλλες κατευθύνσεις του οικείου
Π.Μ.Σ. ή σε άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής
Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
(β) Συγκεντρώσει δέκα οκτώ (18) ECTS από την επιτυχή συμμετοχή σε τρεις ασκήσεις-εργαστήρια, τα οποία
προσφέρονται είτε από το Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές, είτε σε συνεργασία με διδάσκοντες
άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή
άλλων Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάθε άσκηση ή
εργαστήριο αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Ασκήσεις και εργαστήρια μπορεί να διεξάγονται και σε συνεργασία με σχετικά ερευνητικά προγράμματα Ινστιτούτων του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), όπως του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο και του Ινστιτούτου
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ στο Ηράκλειο.
(γ) Συγκεντρώσει δώδεκα (12) ECTS από την επιτυχή
συμμετοχή στο ειδικό σεμινάριο με τίτλο «Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης», στο
οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται εξατομικευμένα
επιμέρους θέματα και μεθοδολογικά προβλήματα των
Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών.
(δ) Συγκεντρώσει τριάντα (30) ECTS από τη συγγραφή
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Συγκεκριμένα
το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση
οργανώνεται ως εξής:
Κατεύθυνση Βυζαντινής Ιστορίας (Ι)
Α΄ Εξάμηνο
ECTS
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
12
Επιλεγόμενο Σεμινάριο
12
Άσκηση ή εργαστήριο
6
Σύνολο
30
Β΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
Άσκηση - εργαστήριο
Σύνολο

12
12
6
30

Γ΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
Επιλεγόμενο Σεμινάριο
Άσκηση ή εργαστήριο

12
12
6

Δ΄ Εξάμηνο
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

Κατεύθυνση Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης (ΙΙ)
Δραστηριότητα
ECTS
Α΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας της
12
Δύσης
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Επιλεγόμενο Σεμινάριο
Άσκηση ή εργαστήριο
Σύνολο
Β΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
Επιλεγόμενο Σεμινάριο
Άσκηση ή εργαστήριο
Σύνολο
Γ΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας της
Δύσης
Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
Άσκηση ή εργαστήριο
Σύνολο
Δ΄ Εξάμηνο
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
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12
6
30
12
12
6
30
12
12
6
30
30

Κατεύθυνση Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της
Βυζαντινής Τέχνης (ΙΙΙ)
Δραστηριότητα
Α΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης
Επιλεγόμενο Σεμινάριο
Άσκηση ή εργαστήριο
Σύνολο
Β΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης
Επιλεγόμενο Σεμινάριο
Άσκηση - Εργαστήριο
Σύνολο
Γ΄ Εξάμηνο
Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της βυζαντινής τέχνης
Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
Άσκηση - Εργαστήριο
Σύνολο
Δ΄ Εξάμηνο
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ECTS
12
12
6
30
12
12
6
30
12
12
6
30
30

Παρατίθεται κατάλογος μαθημάτων και σεμιναρίων –
εργαστηρίων.
Σεμινάριο
Κατεύθυνση
Θεσμοί του Βυζαντίου και
I
της Μεσαιωνικής Δύσης
Όψεις της κοινωνικής και
I, II
οικονομικής ιστορίας του
Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης

ECTS
12
12

Πόλεις και ύπαιθρος στο
Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική Δύση
Υλικός Πολιτισμός στο Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική
Δύση
Αρχαιολογικές μαρτυρίες
για τον βυζαντινό πολιτισμό
Βυζαντινή Αρχιτεκτονική
και Τοπογραφία
Πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία: θεωρία, μεθοδολογία και πρακτική
Η κοινωνία της ελληνολατινικής ανατολής 13ος –
15ος αιώνας
Κείμενα και Τέχνη: Οι «εκφράσεις» ως πηγή για τη
μελέτη της βυζαντινής
τέχνης
Το ιδεολογικό υπόβαθρο
και οι συμβολικές διαστάσεις της «Βασιλείας των
Ρωμαίων»
Πηγές για την αγροτική οικονομία στο Βυζάντιο
Από τον παγανισμό στον
χριστιανισμό: όψεις της μεταμόρφωσης του αρχαίου
κόσμου
Ασκήσεις-Εργαστήρια-Αρχαιολογική έρευνα πεδίουΝέες τεχνολογίες
Ελληνική και λατινική Παλαιογραφία και Επιγραφική
Βυζαντινή Νομισματική
Βυζαντινή κεραμική
Επεξεργασία Μεσαιωνικού
αρχειακού υλικού
Μεθοδολογία Αρχειακής
και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
Εργαστήριο Εφαρμογών
των λέιζερ στη μελέτη της
κεραμικής
Πανεπιστημιακή ανασκαφή Ελεύθερνας (τομέας ΙΙ,
κεντρικός
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I, II, ΙΙΙ

12

I, II, ΙΙΙ

12

III

12

III

12

III

12

II

12

III

12

I

12

Ι

12

Ι, ΙΙΙ

12

ΙΙΙ

6

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

6

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

6
6
6

Ι,ΙΙΙ, ΙΙΙ

12

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

6

ΙΙΙ

6

Τροποποίηση του Προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις οργάνων όπως αναφέρεται στον κανονισμό
μεταπτυχιακών σπουδών.
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Άρθρο 7
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Ο/η υποψήφιος καταθέτει αίτηση στην Συντονιστική
Επιτροπή του Π.Μ.Σ., στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που προτείνεται για
να την επιβλέψει. Στην αίτηση επισυνάπτεται περίληψη
της προτεινόμενης εργασίας. Η Σ.Ε. με απόφασή της
ορίζει τον επιβλέποντα τη μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή
για την έγκρισή της, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και
ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής
και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Από την επιτροπή εξαιρείται ο επιβλέπων την διπλωματική εργασία της εξέτασης διδάσκων.
Άρθρο 8
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των σεμιναριακών εργασιών και της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής
Εργασίας του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές
Σπουδές είναι η ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών και ύστερα από αίτησή τους και σχετική απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να οριστεί άλλη γλώσσα
συγγραφής των παραπάνω εργασιών διάφορη της ελληνικής.
Άρθρο 9
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως. Ως υπεράριθμοι μπορούν να εγγραφούν φοιτητές σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 34 § 8 του ν. 4485/2017, και όχι
περισσότεροι από δύο (2) κατ’ ετος.
Άρθρο 10
Προσωπικό
1. Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα μέλη του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, ή διδάσκοντες σύμφωνα με το
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄
173) ή την § 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, σύμφωνα
με όσα ορίζει η § 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
2. Οι ανάγκες του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές σε διδακτικό προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του συνίστανται σε κατ’ ελάχιστον
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τέσσερις (4) διδάσκοντες, μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του
Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό σύμφωνα με τα όσα ορίζει η § 2 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
3. Επισκέπτες καθηγητές ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μπορούν να κληθούν να διδάξουν σύμφωνα τη διαδικασία και τα όσα
ορίζει η § 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα
με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
4. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μπορούν να διδάξουν στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην § 8 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. και υπάγονται στις διατάξεις των § 3 και
4 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Υλικοτεχνική υποδομή
1) Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει την απαιτούμενη
υποδομή σε κτήρια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ώστε να
καλύπτει τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.
2) Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης με το
πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό της υποστηρίζει
πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του
Π.Μ.Σ.
3) Η εκπαιδευτική συλλογή, η οποία έχει αναπτυχθεί
σε μεγάλο βαθμό κατά τα χρόνια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές και η πλούσια φωτοθήκη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
υποστηρίζουν τις αναγκαίες ασκήσεις. Το εργαστήριο
Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ασκήσεων.
4) Η γειτνίαση με τα βυζαντινά και βενετικά μνημεία
της Κρήτης, η πανεπιστημιακή ανασκαφή στην Ελεύθερνα (τομέας ΙΙ, κεντρικός) και η συνεργασία ερευνητικών
προγραμμάτων του Τμήματος με τις τοπικές Εφορείες
Αρχαιοτήτων της Κρήτης, το Ινστιτούτο Μεσογειακών
Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά
και με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης προσφέρεται για την
άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και δίνουν
τη δυνατότητα να προσεγγίσουν αντικείμενα πρωτογενούς έρευνας.
Άρθρο 12
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινές
και Μεσαιωνικές Σπουδές θα λειτουργήσει μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2025-26, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Άρθρο 13
Πόροι - χρηματοδότηση Π.Μ.Σ. και κόστος λειτουργίας
1. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές Σπουδές προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της § 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ τ. Α΄), ή του ιδιωτικού τομέα, δ)
πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές Σπουδές ανέρχεται στο ποσόν των 12.000 ευρώ
και αναλύεται ως εξής:
δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού
500,00
αγορά αναλωσίμων
500,00
προμήθεια βιβλίων
5.000,00
δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων και 2.000,00
μεταπτυχιακών φοιτητών για τις ασκήσεις και τις ερευνητικές αποστολές
Υποτροφίες
4.000,00
Σύνολο
12.000,00
Άρθρο 14
Αξιολόγηση
Το Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
υπόκειται στις διαδικασίες αξιολόγησης που ορίζει το
άρθρο 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές
Σπουδές, καθώς και από τα αρμόδια όργανα διοίκησης,
οργάνωσης και λειτουργίας των Π.Μ.Σ., όπως αυτά ορίζονται από την § 1 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 25 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/1.2/1328
(5)
Καθορισμός τομέα ευθύνης και καθορισμός
σειράς με την οποία αναπληρώνει ο Μπίσμπας
Αντώνιος, Αντιπρύτανης, τον Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του TEI Δυτ.
Μακεδονίας στον Μπίσμπα Αντώνιο, Αντιπρύτανη του TEI Δυτ. Μακεδονίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. γ της παρ. 1 και το εδαφ. η
της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)
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«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπουργική απόφαση 209655/Ζ1/30-11-2017 του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
642/4-12-2017 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας».
3. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.ΔΔ.3/1.2/3586/7-12-2017 (ΦΕΚ
4589/27-12-2017 τ.Β΄) έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας με θέμα «Καθορισμός τομέα ευθύνης των
Αντιπρυτάνεων και καθορισμός σειράς με την οποία
αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη του ΤΕΙ
Δυτ. Μακεδονίας».
4. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.ΔΔ.3/1.2/962/19-3-2018 (ΦΕΚ
1190/2-4-2018 τ.Β΄) έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στους Αντιπρυτάνεις
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας».
5. Την υπουργική απόφαση 51006/Ζ1/28-3-2018 (ΦΕΚ
199/10-4-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Διαπιστωτική πράξη
αποδοχής παραίτησης Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και ορισμού νέου Αντιπρύτανη του Ιδρύματος».
6. Τα πρακτικά της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 1ο «Καθορισμός τομέα ευθύνης
του νέου Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», θέμα 2ο
«Καθορισμός σειράς με την οποία αναπληρώνει ο νέος
Αντιπρύτανης τον Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας»
και θέμα 3ο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στο νέο Αντιπρύτανη του ΤΕΙ
Δυτ. Μακεδονίας».
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση του Πρύτανη δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
καθορίζουμε:
Α) Ο Μπίσμπας Αντώνιος, Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας αναλαμβάνει τον τομέα ευθύνης των Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και της Φοιτητικής Μέριμνας του
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.
Β) Η σειρά με την οποία αναπληρώνει ο Μπίσμπας
Αντώνιος, Αντιπρύτανης, τον Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας είναι η τέταρτη σειρά μεταξύ των Αντιπρυτάνεων
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.
Μεταβιβάζουμε:
Γ) Τις παρακάτω αρμοδιότητες του Πρύτανη του ΤΕΙ
Δυτ. Μακεδονίας στον Μπίσμπα Αντώνιο, Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας:
1. Είναι υπεύθυνος για θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και δράσης, σπουδαστικών εκδηλώσεων κάθε
μορφής καθώς και για θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Είναι υπεύθυνος για την κατανομή των υπαρχόντων
χώρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των
Σχολών και των Παραρτημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
3. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των αδειών και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε
είδους μέλους Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Εγκρίνει τις μετακινήσεις εκτός έδρας μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για
εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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4. Είναι υπεύθυνος για θέματα ακαδημαϊκών σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα Ιδρύματα της χώρας ή της
αλλοδαπής.
5. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
6. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
7. Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας.
8. Είναι Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
9. Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των σπουδαστών των Τμημάτων του Ιδρύματος
μέχρι τρεις (3) ημέρες στο εσωτερικό της χώρας, μετά
από πρόταση των οικείων Τμημάτων.
10. Είναι υπεύθυνος και υπογράφει τις συμβάσεις των
Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), Ακαδημαϊκών
Υποτρόφων και λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος.
11. Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και διεκπεραίωση
των θεμάτων Φοιτητικής Μέριμνας.
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12. Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι., ασκεί τον έλεγχο Νομιμότητας, που αφορά στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών Δ.Ε.Π., όπως προβλέπεται από το άρθρο
20 του ν.4009/2011, όπως ισχύει και το άρθρο 9 του
ν. 3794/2009.
13. Εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Δυτ.
Μακεδονίας όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Δ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση εμφανίζεται σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ Αντιπρυτάνεων αυτή επιλύεται
με τη διαμεσολάβηση του Πρύτανη.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 26 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
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