
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α 
από 27.6.2019 απόφασης της Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη «Υπαγωγή στην ασφάλι-
ση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας 
Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελλη-
νική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του 
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του» (Β’ 2763 και 
Β’ 3176/2019 διόρθωση σφάλματος).

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 
έξι ευρώ (5.456,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 
«Aluminco A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας εξακοσίων τριάντα ευρώ και δύο λεπτών 
(630,02€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμε-
νης αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(5.700,00€) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη Γενίτσαρη Βασι-
λείου προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ και τεσσάρων 
λεπτών (250,04€) με Φ.Π.Α., του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙ-
ΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

6 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Επι-
κοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της 
Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολι-
τισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών.

7 Τροποποίηση  - συμπλήρωση του άρθρου 7 της 
υπ’ αρ. 4583/5.4.2019 (Β’ 1430) απόφασης της Συ-
γκλήτου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Έγκρι-
ση του Κανονισμού του Α’ κύκλου Σπουδών του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 8000/28/46-ιστ  (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α από 

27.6.2019 απόφασης της Υπουργού Προστα-

σίας του Πολίτη «Υπαγωγή στην ασφάλιση του 

Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 

και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυ-

νομία και αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του» (Β’  2763 και 

Β’ 3176/2019 διόρθωση σφάλματος).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 95 και της παρ. 8 του άρ-

θρου 103 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική 
μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 58),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του α.ν. 1494/1950 «Περί συστάσεως Επικουρικού 
Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων», όπως κυρώ-
θηκε με τον ν. 1593/1950,

δ) του ν.δ. 4019/1959 «Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 
1018/1958 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου “Περί 
διακοπής της παρά τω Ι.Κ.Α. ασφαλίσεως των οικογε-
νειών των Αστυνομικών Υπαλλήλων” και συστάσεως 
Κλάδου Υγείας παρά τω Ε.Τ.Υ.Α.Π.» (Α’ 248),

ε) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18/31.10.2018 
κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικο-
νομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) 
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος 
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργα-
νισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898),

στ) της υπό στοιχεία Φ. 40425/25797/1654 από 
11.12.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός ποσοστού κρατή-
σεων υπέρ του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας 
Πόλεων» (Β’ 1954) και

ζ) της υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α/27.6.2019 
απόφασης της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλ-
λήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων 
στην Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών 
του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του» (Β’ 2763 και 
Β’ 3176/2019 διόρθωση σφάλματος).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Την από 25 Μαΐου 2021 εκπονηθείσα Αναλογιστική 
Μελέτη του Κ.Υ.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

5. Το υπ’ αρ. 26/3/20-07-2022 πρακτικό - απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας των 
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο τέλος της περ. β) του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 

ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α/27-6-2019 απόφασης της Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς 
στο Ταμείο αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν ικανοποιηθεί».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

I

    (2)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 

έξι ευρώ (5.456,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 

«Aluminco A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 Με την υπό στοιχεία 57277 Φ.804.22/15-09-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 
85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς της εταιρείας «Aluminco A.E.» εκτιμώ-
μενης αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι 
ευρώ (5.456,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά τρία (03) τεμά-
χια δίφυλλο επάλληλο τζάμι (το ένα φύλλο σταθερό) 
χρώματος λευκού 1700x2000, ένα (01) τεμάχιο πλαί-
σιο αλουμινίου χρώματος λευκού χωρισμένο σε τρία 
μέρη εκ των οποίων το μεσαίο ανακλινόμενο 3250x460, 
επτά (07) τεμάχια πλαίσιο αλουμινίου χρώματος λευκού 
χωρισμένο σε δύο μέρη εκ των οποίων το δεξί ανα-

κλινόμενο 1550x480 για την κάλυψη των αναγκών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας .

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 
I

(3)
   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας εξακοσίων τριάντα ευρώ και δύο λεπτών 

(630,02€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. 

& ΣΙΑ Ο.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα .

 Με την υπό στοιχεία  55330 Φ.804.22/14-09-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 185), καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 του 
ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρε-
άς της εταιρείας «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» εκτιμώμενης 
αξίας εξακοσίων τριάντα ευρώ και δύο λεπτών (630,02€) 
με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα (04) ελαστικά επίσωτρα 
M+S, 255/70 R16 111/S BRIDGESTONE για την κάλυψη 
των αναγκών της Π.Υ. Κιλκίς.

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

I

(4)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμε-

νης αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 

(5.700,00€) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη Γενίτσαρη Βα-

σιλείου προς το Πυροσβεστικό Σώμα .

 Με την υπό στοιχεία 56903 Φ.804.22/14-09-2022 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 185), καθώς και την παρ.  5 του άρθρου 85 
του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς του ιδιώτη Γενίτσαρη Βασιλείου εκτιμώμενης 
αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00€) με 
Φ.Π.Α., που αφορά ένα (01) επιβατικό όχημα μάρκας 
HYUNDAI, τύπος SANTA FE, πετρελαιοκίνητο, μοντέλο 
του 2007 για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. Αριδαίας.

   Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  

I

(5)
   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ και τεσσάρων λε-

πτών (250,04€) με Φ.Π.Α., του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙ-

ΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» προς το 

Πυροσβεστικό Σώμα .

 Με την υπό στοιχεία 53785 Φ.804.22/15-09-2022 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
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του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 185), καθώς και την παρ.  5 του άρθρου 85  
του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» εκτιμώμενης αξίας διακοσίων πενήντα 
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (250,04€) με Φ.Π.Α., που αφο-
ρά τέσσερα (04) ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 195/50/
R15 CORMORAN για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. 
Αλεξανδρούπολης.

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  

I

   Αριθμ. πράξης 304 (6)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Επι-

κοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της 

Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πο-

λιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστημών .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

   Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα: 30-37 και 
43-45, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) και ειδικότε-
ρα το άρθρο 16 και 6, όπως τροποποιήθηκε από τον 
ν. 4547/2018 (Α’102).

3. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189), ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

5. Το π.δ. 377/1989 «Μετονομασία της Ανωτάτης Σχο-
λής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), της 
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (ΑΓΣΑ), της Πα-
ντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) 
και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), 
κατάτμηση - ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων 
που ανακύπτουν» (Α’ 166).

6. Το π.δ. 149/1997 «Κατάτμηση Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπι-
στημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Α’ 128).

7. Το π.δ. 76/2013 «Ίδρυση Σχολών - κατάργηση, συγχώ-
νευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Α’ 119) και ειδικό-
τερα το στοιχείο Β1 του άρθρου 2.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπου-
δών (συνεδρίαση 11/11/2020).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (συνεδρίαση 
28/5/2021).

10. Το πρακτικό της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 13/12/2021) και

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακός Με-
τασχηματισμός: Διπλωματία, Επικοινωνία, Δίκαιο - MΑ 
in Digital Transformation: e-Diplomacy, e-Campaigning 
and Digital Law (#Digi-DCL)» μεταξύ των Τμημάτων: Επι-
κοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Διεθνών, Ευρωπα-
ϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών 
Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Πανεπιστη-
μίου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Τίτλος ΔΠΜΣ και Ειδικεύσεων - 
Γλώσσα ΔΠΜΣ

1. Τα Τμήματα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχο-
λής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του 
Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύουν Διατμηματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός: Διπλωματία, Επικοινωνία, Δίκαιο - MΑ in 
Digital Transformation: e-Diplomacy, e-Campaigning and 
Digital Law (#Digi-DCL)». Το ΔΠΜΣ προσφέρει τις αντίστοι-
χες τρεις Κατευθύνσεις Ειδίκευσης στο ευρύτερο πεδίο της 
ψηφιακής καινοτόμου οικονομίας.

2. Η γλώσσα διδασκαλίας, εξετάσεων, εργασιών και 
κάθε άλλης δραστηριότητας σχετιζόμενης με το ΔΠΜΣ 
είναι η αγγλική.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο και σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να επιτρέψει 
στους συμμετέχοντες να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους, με συνδυασμό θεωρητικής διδασκαλίας 
και εμπειρικής μελέτης, διαδραστικά εργαστήρια συν-
δημιουργίας και καινοτομίας. Προσφέρει ευρεία επο-
πτεία αλληλένδετων πεδίων αιχμής σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, καθώς και ειδικές διαθεματικές γνώσεις, 
τεχνικές και δεξιότητες αιχμής. Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ θα 
έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στα πεδία της ψηφιακής οικο-
νομίας, της ψηφιακής δημόσιας διπλωματίας, των ψηφι-
ακών - immersive καμπανιών επικοινωνίας και ψηφιακής 
δικαιοσύνης πάνω σε πραγματικές προκλήσεις, που θα 
προτείνουν οι συνεργαζόμενοι φορείς από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, προερχόμενοι από τον ερευνητικό, τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Ο απονεμόμενος από το ΔΠΜΣ τίτλος είναι ενιαίος με 
αναφορά των οικείων ειδικεύσεων, ως εξής: «MA in Digital 
Transformation - Specialization in e-Diplomacy; Specialization 
in E-Campaigning; Specialization in Digital Law».

Άρθρο 4 
Αριθμός εισακτέων

Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται στα 15 άτομα 
και ο μέγιστος αριθμός εισακτέων είναι 30, στο σύνολο 
των Ειδικεύσεων. Ο ελάχιστος αριθμός εφαρμόζεται μετά 
τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 5
Κατηγορίες Πτυχιούχων (ανά Ειδίκευση)

1. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών και 
αλλοδαπών ΑΕΙ στα ευρύτερα πεδία των Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα 
στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων, του Δικαίου, της Πο-
λιτικής Επιστήμης, της Οικονομίας, της Επικοινωνίας και 
των Μέσων, της Διπλωματίας, καθώς και των Επιστημών 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Τεχνολογίας.

2. Επαγγελματίες, που θεμελιώνουν επαγγελματική 
εμπειρία σε μία από τις τρεις Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ, μπο-

ρούν, επίσης, να γίνουν δεκτοί ανεξαρτήτως του πρώτου 
πτυχίου τους.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια και οργάνωση φοίτησης

1. Η δομή του ΔΠΜΣ είναι δυναμική ακολουθώντας τη 
modular λογική και αναπτύσσεται σε τρία (3) εξάμηνα.

2. Το πρόγραμμα υποδέχεται τους συμμετέχοντες φοι-
τητές σε ένα θερινό ερευνητικό bootcamp και συνεχίζει 
με το πρώτο κοινό εξάμηνο για όλους εισάγοντάς τους 
στις θεματικές της ψηφιακής καινοτομίας, της αλγοριθ-
μικής σκέψης και των διλημμάτων που προκύπτουν για 
τη διακυβέρνηση, την οικονομία, της επικοινωνία, το 
δίκαιο και την ιδιότητα του πολίτη.

3. Από το δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία 
από τις τρεις Ειδικεύσεις:

- Ψηφιακή Διπλωματία- e-Diplomacy
- Ψηφιακή Επικοινωνία - e-Campaigning
- Ψηφιακό Δίκαιο - Digital Law
4. To τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο είτε σε πρακτική 

άσκηση σε έναν από τους συνεργαζόμενους δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς ή σε τρίτους φορείς είτε στη δρο-
μολόγηση συγκεκριμένου project είτε στη συγγραφή 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 7
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διπλωματικής Εργασίας

Α’ Εξάμηνο, κοινό για όλους τους φοιτητές (στα αγγλικά):

Digital Innovation Era: Algorithmic Disruptions- Governance & Citizenship Transformations

Course ECTS Credits

1. Bootcamp: Intro to the digital era and research methods (ΥΠ) 2.5

2. Digital society and network citizenship (ΥΠ) 7.5

3. Governance of cyberspace - self regulation and reputation management (ΥΠ) 7.5

4. Economy 4.0 (ΥΠ) 7.5

5. Digital transformation in public administration and public policy (ΥΠ) 5.0

σύνολο 30.0

Β’ εξάμηνο, το πρόγραμμα κάθε Ειδίκευσης έχει ως εξής:

E-Diplomacy

Course ECTS Credits

1. Crisis, conflict, networking and public interest (ΥΠ) 7.5

2. Digital innovation agenda for public and algorithmic diplomacy (ΥΠ) 5.0

3. DigiDiplo in action: Engagement and impact (ΥΠ) 10.0

4. Global trade and new organizational ecologies for digital services (ΥΠ) 7.5

σύνολο 30.0

E-Campaigning

Course ECTS Credits

1. E-politics (ΥΠ) 7.5

2. Advocacy and social change (ΥΠ) 7.5

3. Digital strategic design communications (ΥΠ) 7.5

4. Crisis, conflict, networking and public interest (ΥΠ) 7.5

σύνολο 30.0
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Digital-Law

Course ECTS Credits

1. Global trade and new organizational ecologies for digital services (ΥΠ) 7.5

2. Competition law and policy in the digital economy - Intellectual property rights in the 
digital era (ΥΠ)

7.5

3. Digital law addressing sustainable development goals (ΥΠ) 7.5

4. Cybercrime and cybersecurity (ΥΠ) 7.5

σύνολο 30.0
Γ’ εξάμηνο, κοινό για όλους τους φοιτητές:

Ή πρακτική άσκηση σε φορέα ή εκπόνηση project ή συγγραφή διπλωματικής εργασίας (ΥΠ) 30.0
Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.
Οι τίτλοι των μαθημάτων είναι ενδεικτικοί και μπορούν να τροποποιούνται κατ’ έτος με απόφαση της Ειδικής 

Διατμηματικής Επιτροπής χωρίς να επηρεάζεται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και τα ECTS.
Άρθρο 8
Προσωπικό και Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν κυρίως μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Παντείου 
Πανεπιστημίου, δευτερευόντως δε και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Στο ΔΠΜΣ μπορούν να 
απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ.
3. Στο ΔΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες εγνωσμένου κύρους βάσει της ακαδημαϊκής ή 

της επαγγελματικής τους εμπειρίας.
4. Η διδασκαλία στο ΔΠΜΣ θα πραγματοποιείται εν μέρει με φυσική παρουσία και, στον βαθμό που αυτό είναι 

επιτρεπτό από την κείμενη νομοθεσία, σε ψηφιακές πλατφόρμες και εικονικά περιβάλλοντα.
Άρθρο 9 
Προϋπολογισμός - Τέλη φοίτησης

1. Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τέλη φοίτησης συνολικού ύψους 2.500,00€ 
για πολίτες της Ε.Ε και 5.000,00€ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. για έναν κύκλο σπουδών (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

2. Οι φοιτητές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει 
το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των εισαγομένων στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 
το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

3. Ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας για πέντε (5) έτη (2021-2025), συμπεριλαμβανομένου 
του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΔΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησης του και τους εν γένει πόρους της 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 37 του ν. 4485/2017, διαμορφώνεται ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΣΟ

1. Τέλη φοίτησης 212.500,00€

2. Άλλοι πόροι (δωρεές, χορηγίες κ.τ.λ.) 15.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 227.500,00€ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ανά κατηγορία ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και ηλ. συνδρομών 10.000,00€

2. Δαπάνες αναλωσίμων 8.000,00€

3. Έξοδα επισκεπτών διδασκόντων 10.000,00€

4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και λοιπού 
προσκεκλημένου διδακτικού προσωπικού

31.250,00€

5. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 84.000,00€

6. Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων 8.000,00€

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

8.000,00€

8. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 68.250€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2021-2025) 227.500,00€
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2031-2032 με δυνατότητα συνέχισης της λειτουρ-
γίας του, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017. 
Η λειτουργία του δύναται να διακοπεί ή να ανασταλεί 
αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, ύστερα από εισήγηση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και αποφάσεις των 
Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 11 
Διοίκηση του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ διοικεί επταμελής Ειδική Διατμηματική Επι-
τροπή, αποτελούμενη από δύο μέλη από κάθε Τμήμα και 
τον εκάστοτε Κοσμήτορα της Σχολής με διετή θητεία, κα-
θώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών εκλεγόμενους 
από τους συναδέλφους τους με ετήσια θητεία. Ο Διευθυ-
ντής του ΔΠΜΣ ορίζεται από την Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη την ακαδημαϊκή και διοικητική εμπλοκή του κάθε 
Τμήματος στη λειτουργία του ΔΠΜΣ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρύτανις

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

I

    Αριθμ. 310 (7)
Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 7 της 

υπ’ αρ. 4583/5.4.2019 απόφασης της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Έγκριση του 

Κανονισμού του Α’ κύκλου Σπουδών του Τμήμα-

τος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-

χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (Β’ 1430).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Β του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
2. Την περ. β’ του παρ. 4 του άρθρου 16 και την παρ. 

2 του άρθρου 70 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

3. Το π.δ. 147/1990 «Μετονομασία της Ανωτάτης Βιο-
μηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών -Με-
τονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων 
που ανακύπτουν» (Α’ 56).

4. Το π.δ. 363/1996 «Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών» (Α’ 235).

5. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 

συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών» 
(Α’ 129).

6. Την υπ’ αρ. 4583/5.4.2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Έγκριση Κανονισμού 
του Α’ κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστή-
μης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
(Β’ 1430).

7. Την υπ’ αρ. 6619/26.7.2019 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Τροποποίηση - συ-
μπλήρωση του άρθρου 4 της απόφασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Έγκριση του Κανονι-
σμού του Α’ κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπι-
στικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας» (Β’ 3312).

8. Την υπ’ αρ. 3023/21-04-2021 (Β’ 1883) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρ. 
16/22.03.2021), σχετικά με την έγκριση της τροποποίη-
σης - συμπλήρωσης των άρθρων 2, 6, 7 και 14 της υπ’ αρ. 
4583/5.4.2019 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας «Έγκριση του Κανονισμού του Α’ 
κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

9. Την απόφαση της υπ’ αρ. 25/23.6.2022 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης σχετικά με την τροποποίηση/συμπλήρωση του 
άρθρου 7 του Κανονισμού Α’ Κύκλου Σπουδών.

10. Την απόφαση της υπ’ αρ. 16/27.7.2022 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά 
με την έγκριση της τροποποίησης/συμπλήρωσης του 
Άρθρου 7 του Κανονισμού Α’ Κύκλου Σπουδών του Τμή-
ματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε  - συμπληρώνουμε το άρθρο 7 της 
υπ’ αρ. 4583/5.4.2019 (Β’ 1430) απόφασης της Συγκλή-
του, που αφορά στον Κανονισμό Α’ Κύκλου Σπουδών του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε με τις 
αποφάσεις: υπ’ αρ. 6619/2019 (Β’ 3312) και 3023/2021 
(Β’ 1883), ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

1. Υπόχρεοι εκπόνησης
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ 

αποτελεί υποχρεωτικό ατομικό μάθημα κορμού για την 
ειδίκευση «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές - Μου-
σική Εκπαίδευση» όλων των κατευθύνσεων και για την 
ειδίκευση «Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής» της κατεύ-
θυνσης «Βυζαντινή Μουσική». Η εκπόνηση πτυχιακής 
εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ δεν διατίθεται ως μάθη-
μα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές των υπόλοιπων 
ειδικεύσεων.
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2. Προϋποθέσεις για την ανάληψη θέματος πτυχια-
κής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ Ισχύουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις για την ανάληψη του θέματος της πτυχι-
ακής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ:

* Επιτυχής εξέταση στα 3/4 του συνολικού αριθμού 
μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών κατά 
τον χρόνο δήλωσης του θέματος της πτυχιακής εργασί-
ας/πτυχιακού πρότζεκτ.

* Ελάχιστη βαθμολογία σε συγκεκριμένα μαθήματα 
συναφή με το υπό εκπόνηση θέμα της πτυχιακής ερ-
γασίας/πτυχιακού πρότζεκτ, όπως ορίζονται από τον 
εκάστοτε επιβλέποντα.

* Η δήλωση θέματος της πτυχιακής εργασίας/πτυ-
χιακού πρότζεκτ γίνεται μέχρι το τέλος της περιόδου 
δηλώσεων του 7ου εξαμήνου σπουδών. Τονίζεται ότι η 
δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας/πρότζεκτ αποτελεί 
προϋπόθεση για τη δήλωση του μαθήματος «Πτυχια-
κή εργασία/Πτυχιακό πρότζεκτ» η οποία γίνεται στο 8ο 
εξάμηνο, ώστε οι 2 δηλώσεις να απέχουν μεταξύ τους 
τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

3. Επιβλέπων Διδάσκων
α) Για κάθε πτυχιακή εργασία/πτυχιακό πρότζεκτ ορί-

ζεται ένα μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ως επιβλέπων. Ο ρόλος 
του επιβλέποντα είναι να συναποφασίζει με τον φοιτητή 
το θέμα της πτυχιακής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ, να 
καθορίζει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της εκ-
πόνησης, να είναι διαθέσιμος για τακτική επικοινωνία και 
περιοδικές συναντήσεις με τον φοιτητή, να καθοδηγεί και 
να διευκολύνει την εκπόνηση ως μαθησιακή διαδικασία, 
να παρεμβαίνει διορθωτικά κατά τη διάρκεια της εκπόνη-
σης όταν και όποτε αυτό απαιτείται, να παρέχει έγκαιρα δι-
ορθώσεις στα ενδιάμεσα ή/και στα τελικά παραδοτέα, να 
βοηθάει τον φοιτητή στην προετοιμασία της προφορικής 
παρουσίασης και να συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης 
μετά την παράδοση του τελικού παραδοτέου.

β) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισοκατανομή των 
επιβλεπόμενων πτυχιακών εργασιών/πτυχιακών πρό-
τζεκτ μεταξύ των μελών του τακτικού διδακτικού προ-
σωπικού του Τμήματος, ο μέγιστος αριθμός ενεργών 
πτυχιακών εργασιών/πτυχιακών πρότζεκτ που μπορεί 
να επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ είναι πέντε (5). 
Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με ευθύνη της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

4. Δήλωση πτυχιακής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ
α) Κάθε φοιτητής επιλέγει το θέμα της πτυχιακής ερ-

γασίας/πτυχιακού πρότζεκτ σε συνεννόηση με το μέλος 
ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ που επιθυμεί να αναλάβει την επίβλε-
ψη της. Στη συνέχεια, υποβάλλει στη Γραμματεία μέχρι 
το τέλος της περιόδου δηλώσεων του 7ου εξαμήνου 
σπουδών:

* αίτηση υπογεγραμμένη από τον ίδιο και από το μέλος 
ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ που δέχεται να αναλάβει καθήκοντα 
επιβλέποντα,

* τον ελληνόγλωσσο και αγγλόγλωσσο τίτλο της πτυ-
χιακής εργασίας ή του πτυχιακού πρότζεκτ που θα εκ-
πονήσει,

* σύντομη περιγραφή της εργασίας ή του πρότζεκτ (οι 
σχετικές προδιαγραφές αναφέρονται λεπτομερώς στις 
σχετικές περιγραφές μαθημάτων του οδηγού σπουδών),

* προκαταρκτική βιβλιογραφία (οι σχετικές προδια-
γραφές αναφέρονται λεπτομερώς στις σχετικές περι-
γραφές μαθημάτων του οδηγού σπουδών).

* Δήλωση Τήρησης Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας, ως 
ακολούθως.

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν 
την εργασία τα απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα πα-
ρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που 
διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δη-
λώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 
τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές 
όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν 
συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου».

β) Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τα θέματα των 
πτυχιακών εργασιών/πτυχιακών πρότζεκτ. Η εκπόνηση 
της πτυχιακής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ θεωρείται 
ότι ξεκινάει από τη στιγμή που τα προτεινόμενα θέματα 
των πτυχιακών εργασιών/πτυχιακών πρότζεκτ εγκρι-
θούν από τη Συνέλευση του Τμήματος.

γ) Εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την αποτελεσμα-
τικότερη διαχείριση του προτεινόμενου θέματος, ο επι-
βλέπων μιας πτυχιακής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ 
μπορεί να εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος την 
ανάθεση καθηκόντων συνεπιβλέποντα στο μέλος του δι-
δακτικού προσωπικού που ορίζεται ως συνεξεταστής της 
συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας/πτυχιακού πρότζεκτ.

δ) Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμ-
ματεία αίτηση μικρής τροποποίησης του θέματος της 
πτυχιακής εργασίας/πρότζεκτ (υπογεγραμμένη από τον 
εκάστοτε επιβλέποντα) το αργότερο δύο (2) εβδομάδες 
πριν την ημερομηνία εξέτασης.

ε) Αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί ωστόσο την αλλαγή 
θέματος, θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία αφε-
νός σχετική αίτηση (υπογεγραμμένη από τον εκάστοτε 
επιβλέποντα), αφετέρου εκ νέου τα προβλεπόμενα της 
περ. (α) της παρούσας παραγράφου. Η αναγκαιότητα της 
αλλαγής αυτής θα πρέπει να τεκμηριώνεται τόσο από 
τον αιτούντα, όσο και από τον επιβλέποντα, με βάση την 
εξέλιξη της έρευνας. Στην περίπτωση αυτή, η εκπόνηση 
θεωρείται ότι ξεκινάει από τη στιγμή που το νέο θέμα 
λάβει την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

στ) Αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί την αλλαγή επιβλέ-
ποντα, θα πρέπει να υποβάλλει στην Γραμματεία σχετική 
αίτηση υπογεγραμμένη τόσο από τον προηγούμενο, όσο 
και από τον νέο επιβλέποντα.

5. Διαδικασία εκπόνησης και προδιαγραφές
α) Μετά την έγκριση του θέματος από τη Συνέλευση 

του Τμήματος, ο επιβλέπων καθορίζει τη διαδικασία εκ-
πόνησης, προσδιορίζοντας τους ενδιάμεσους στόχους 
και το χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης. Εφόσον ο φοι-
τητής ακολουθεί με συνέπεια το χρονοδιάγραμμα και 
επιτυγχάνει τους ενδιάμεσους στόχους που έχει θέσει 
ο επιβλέπων, η πτυχιακή εργασία/πτυχιακό πρότζεκτ 
θεωρείται ενεργή/ό. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται 
ανενεργή/ό και ο επιβλέπων έχει δικαίωμα να αιτηθεί στη 
Συνέλευση του Τμήματος την αποδέσμευση του από την 
επίβλεψη της συγκεκριμένης εργασίας/πρότζεκτ και την 
ακύρωση του αντίστοιχου θέματος.
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β) Οι διαφορές μεταξύ πτυχιακής εργασίας και 
πτυχιακού πρότζεκτ ως προς τη διαδικασία εκπόνη-
σης και ως προς τη μορφή του τελικού παραδοτέου, 
αναφέρονται λεπτομερώς στις σχετικές περιγραφές 
μαθημάτων του οδηγού σπουδών. Στις περιγραφές 
αναφέρονται λεπτομερώς οι ακριβείς προδιαγραφές 
του τελικού παραδοτέου καθώς και ο φόρτος εργασίας 
σε μονάδες ECTS.

6. Διάρκεια εκπόνησης
α) Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης πτυχιακής εργα-

σίας/πτυχιακού πρότζεκτ είναι ένα (1) εξάμηνο από την 
αρχή του 8ου εξαμήνου σπουδών (με την δήλωση του 
μαθήματος), έως το τέλος της ακόλουθης εξεταστικής 
περιόδου ή ως το τέλος της ακόλουθης επαναληπτικής 
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

β) Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης πτυχιακής εργασί-
ας/πτυχιακού πρότζεκτ είναι τρία (3) εξάμηνα (από την 
αρχή του 8ου εξαμήνου έως το τέλος του ακόλουθου 
εαρινού εξαμήνου ή ως το τέλος της ακόλουθης επα-
ναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. 
Με την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, 
ο επιβλέπων μπορεί να αιτηθεί προς την Συνέλευση 
του τμήματος την αποδέσμευση του από την επίβλεψη 
της συγκεκριμένης εργασίας/πρότζεκτ και την ακύρω-
ση του αντίστοιχου θέματος. Εφόσον το αίτημα του 
επιβλέποντα εγκριθεί, ο φοιτητής οφείλει να δηλώσει 
εκ νέου θέμα και επιβλέποντα κατά τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 4.α.

γ) Οι διδάσκοντες που επιβλέπουν πτυχιακές εργασίες/
πτυχιακά πρότζεκτ είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν την 
ακρίβεια των στοιχείων και τον αριθμό των ενεργών πτυ-
χιακών εργασιών/πτυχιακών πρότζεκτ που επιβλέπουν, 
το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται και το χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσής της.

7. Διαδικασία εξέτασης
α) Μετά τις απαραίτητες διορθώσεις του επιβλέποντα, 

ο φοιτητής υποβάλλει στον επιβλέποντα και στο μέλος 
της εξεταστικής επιτροπής το τελικό παραδοτέο της 
πτυχιακής εργασίας ή του πτυχιακού πρότζεκτ. Η εξε-
ταστική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και 
ένα ακόμη μέλος του τακτικού διδακτικού προσωπικού 
του οικείου ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας. Ο έγκαιρος και επιστημονικά/καλλιτεχνικά προ-
σήκων ορισμός του δεύτερου μέλους της εξεταστικής 
επιτροπής εμπίπτει στις αρμοδιότητες του επιβλέποντα. 
Σε συνεννόηση με τον φοιτητή και το δεύτερο μέλος της 
εξεταστικής επιτροπής, ο επιβλέπων ορίζει την ημερο-
μηνία εξέτασης τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες μετά την 
υποβολή του τελικού παραδοτέου.

β) Η διαδικασία της εξέτασης είναι δημόσια και ανοι-
κτή στο κοινό, ανακοινώνεται στη γραμματεία και συ-
νίσταται σε:

- προφορική παρουσίαση διάρκειας είκοσι (20’) λεπτών,
- συζήτηση με αφορμή ερωτήσεις και επισημάνσεις 

των μελών της εξεταστικής επιτροπής επί του τελικού 
παραδοτέου,

- προαιρετική σύντομη μουσική εκτέλεση, συναφή με 
το θέμα της πτυχιακής εργασίας ή του πτυχιακού πρό-
τζεκτ (δεν περιλαμβάνεται στο χρονικό όριο των 20’).

γ) Μετά την εξέταση, ο φοιτητής αναλαμβάνει να κάνει 
τις τελικές διορθώσεις που ενδέχεται να προτείνουν τα 
μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Τα μέλη της εξεταστι-
κής επιτροπής ελέγχουν τις τελικές διορθώσεις επί του 
παραδοτέου και, συνυπολογίζοντας την επίδοση του 
φοιτητή στην προηγηθείσα προφορική εξέταση, βαθ-
μολογούν, συνυπογράφουν και παραδίδουν το πρακτικό 
εξέτασης στη Γραμματεία.

8. Υποβολή του τελικού παραδοτέου σε ψηφιακή μορ-
φή στη Βιβλιοθήκη 

α) Πτυχιακές εργασίες
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, ο 

φοιτητής υποβάλλει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας την πτυχιακή εργασία σε ψηφιακή μορφή 
(CD), συνοδευόμενη από αντίγραφο του πρακτικού εξέ-
τασης. Η υποβολή είναι υποχρεωτική για την καταχώριση 
της βαθμολογίας από τη Γραμματεία. Η πτυχιακή εργασία 
αναρτάται στο ιδρυματικό καταθετήριο ΨΗΦΙΔΑ με δυ-
νατότητα ανοιχτής πρόσβασης μέσω διαδικτύου. 

β) Πτυχιακά πρότζεκτ.
Από τα τελικά παραδοτέα των πτυχιακών πρότζεκτ, 

κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στη Βιβλιοθήκη μόνο 
εκείνα που εμπίπτουν στην περιγραφή της συλλογής 
«Μουσικό Υλικό» της ΨΗΦΙΔΑΣ («Η συλλογή περιλαμβά-
νει παρτιτούρες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη σε ψηφιακή 
μορφή, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό από ηχογρα-
φημένες και βιντεοσκοπημένες συναυλίες, εργαστήρια, 
ημερίδες και άλλες σχετικές εκδηλώσεις του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας»). Η υποβολή είναι υποχρεωτική για την κατα-
χώριση της βαθμολογίας από τη Γραμματεία.

9. Αρχείο υπόχρεων φοιτητών δίχως επίβλεψη
α) Η Γραμματεία τηρεί αρχείο υπόχρεων φοιτητών:
- οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει πτυχιακή εργασία/πτυ-

χιακό πρότζεκτ έγκαιρα και εμπρόθεσμα,
- οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση εντός 

του προβλεπόμενου χρόνου (βεβαιωμένο από τον εισέτι 
επιβλέποντα),

- οι πτυχιακές εργασίες/πρότζεκτ των οποίων έχουν 
περιέλθει σε καθεστώς αδράνειας (βεβαιωμένο από 
τον εισέτι επιβλέποντα δυο (2) ακαδημαϊκά έτη από την 
πρώτη δήλωση),

β) Το περιεχόμενο του αρχείου ελέγχεται κατά το χει-
μερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους στην ίδια Συ-
νέλευση Τμήματος στην οποία εγκρίνονται τα προτεινό-
μενα θέματα των νέων πτυχιακών εργασιών/πρότζεκτ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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