
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in ICT 
Systems), του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμά-
των Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

2 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Κινητή και Διαδικτυ-
ακή Υπολογιστική» (MSc in Mobile and Web 
Computing), του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμά-
των Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

3 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Δεδομέ-
νων» (MSc in Data Science), του Τμήματος Επι-
στήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

4 Τροποποίηση της δομής και της οργανωτικής 
διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοι-
κητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογα-
ριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΦ15/19475 (1)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Τεχνολογι-

ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in ICT 

Systems), του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμ-

μάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», (Α’ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

3. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) 
και την παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

4. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α’ 189).
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6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) 
216772/Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) 163204/Ζ1/
29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών  - Λοιπά θέματα» (Α’  114), 
β)  203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’  114), 
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών» 
(Α’ 114), δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

8. Την υπ’ αρ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

9. Την υπό στοιχεία ADMIN 2135/27-6-2018 απόφαση 
επαν του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Συστήματα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information 
and Communication Technology - ICT) (Β΄ 3099).

10. Την υπό στοιχεία ΔΦ 30/5704/23-4-2020 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:6Γ8046ΨΖ3Π-3ΞΒ).

11. Το υπ’  αρ. 27/22-6-2020 πρακτικό (θέμα 5 παράρ-
τημα 3.3) της συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της 
Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο διαβιβάστη-
κε με το υπό στοιχεία ΔΦ.22/430/29-6-2020 διαβιβαστικό 
της Προέδρου του Τμήματος.

12. Την υπ’  αρ. 2/ 3-7-2020 (θέμα 4) απόφαση της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13. Το υπό στοιχεία ΔΦ 1.2/9658/30-6-2020 γνωμο-
δοτικό σημείωμα.

14. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/12269/31-7-2020 έγγραφο 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο, «Συστήματα Τεχνολογιών, Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών» (MSc in ICT Systems), του Τμή-
ματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών 
Προγραμμάτων Σπουδών ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» (MSc in Information and Communication 
Technology  - ICT) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μα-
θημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυ-
χιακής εργασίας, εφόσον είναι πλήρους φοίτησης και 
τέσσερα (4) εξάμηνα μαθημάτων και δύο (2) εξάμηνα 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι 
μερικής φοίτησης. Για την απόκτηση του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται ενενήντα 
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες 
συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμμα-
τος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα. 
Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται στην αγγλική 
γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται 
με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των 
διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη 
ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυ-
τόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) 
ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώ-
ντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρή-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 
αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
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Μάθημα ECTs

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

Α
Διαχείριση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών

ICT Management 6

Α
Διαδικτυακός Προγραμμα-
τισμός

Web Programming 6

Α Δίκτυα Η/Υ Computer Networks 6

Α
Προχωρημένα Συστήματα 
Βάσεων Δεδομένων

Advanced Database 
Systems

6

Α
Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων

Information Systems 
Security

6

Σύνολο 30

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και 
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900€) ευρώ.

Άρθρο 14
Στους φοιτητές που παρακολουθήσουν επιτυχώς το 
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Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία με το Πανε-
πιστήμιο Heriot-Watt (Ηνωμένο Βασίλειο), το Πανεπι-
στήμιο Mons (Βέλγιο), και το Πανεπιστήμιο Universidad 
del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 
Bilbao (Ισπανία), με τίτλο: «Έξυπνες πόλεις και κοινότη-
τες» (Erasmus Mundus Joint Master Degree in Smart 
Cities and Communities), όπως ιδρύθηκε (Β’ 2932/2018) 
και τροποποιήθηκε (Β’ 445- 15-2-2019), θα απονέμεται 
και ο τίτλος «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» (MSc in Information and Communication 
Technology) υπο τον όρο ότι εξήντα (60) από τις συνολι-
κά εκατόν είκοσι (120) διδακτικές μονάδες έχουν εκπο-
νηθεί στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

I

Αριθμ. ΔΦ 15/19478 (2)
    Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών με τίτλο «Κινητή και Διαδικτυ-

ακή Υπολογιστική» (MSc in Mobile and Web 

Computing), του Τμήματος Επιστήμης και Τε-

χνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών 

Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος. 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

καιΤ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», (Α΄ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

3. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 
και την παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

4. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

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

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 

και β) 131757/Ζ1/2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα» 
(Α’ 114), β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών» 
(Α’ 114), δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

8. Την υπ’ αρ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

9. Την υπ’ αρ. 2136/27-6-2018 απόφαση επανίδρυσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχο-
λής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος με τίτλο: «Κινητή και Διαδικτυακή Υπολο-
γιστική» (MSc in Mobile and Web Computing) (Β’ 3203).

10. Την υπό στοιχεία ΔΦ 30/5704/23-4-2020 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:6Γ8046ΨΖ3Π-3ΞΒ).

11. Το υπ’ αρ. 27/22-6-2020 (θέμα 5 παράρτημα 3.5) 
πρακτικό της συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της 
Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο διαβιβάστη-
κε με το υπό στοιχεία ΔΦ.22/430/29-6-2020 διαβιβαστικό 
της προέδρου του Τμήματος.

12. Την υπ’ αρ. 2/3-7-2020 (θέμα 5) απόφαση της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13. Το υπό στοιχεία ΔΦ 1.2/9658/30-6-2020 γνωμο-
δοτικό σημείωμα.

14. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/12269/31-7-2020 έγγραφο 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο, «Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστι-
κή» (MSc in Mobile and Web Computing), του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών 
Προγραμμάτων Σπουδών ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ «Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική» (MSc 
in Mobile and Web Computing) περιλαμβάνει δύο (2) 
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εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης 
της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι πλήρους 
φοίτησης και τέσσερα (4) εξάμηνα μαθημάτων και δύο 
(2) εξάμηνα εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας, 
εφόσον είναι μερικής φοίτησης. Για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαι-
τούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 
(ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των 
μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες 
του προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται παρακά-
τω στον πίνακα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται 
στην αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των 
φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ απο-
στάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση χωρίς 
αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών 
και διδασκόντων, ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθη-
σης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαί-
δευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώ-
νεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο Μάθημα ECTs

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

Α Δίκτυα Η/Υ
Computer 
Networks

6

Α Διαδικτυακός Προγραμματισμός Web Programming 6

Α
Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων

Information 
Systems Security

6

Α
Προχωρημένα Συστήματα 
Βάσεων Δεδομένων

Advanced Database 
Systems

6

Α θεμελιώδης Υπολογιστική θεωρία
Foundations 
of Computing

6

Σύνολο 30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β
Αλληλεπίδραση ανθρώπου - 
Υπολογιστή, Σχεδιασμός 
και Εμπειρία Χρήστη

Human Computer 
Interaction, 
Design and User 
Experience

6

Β Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών
Mobile Applications 
Development

6

Β
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης 
Λογισμικού

Software 
Development 
Methodologies

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 εκ των κάτωθι)

Β Ανάκτηση Πληροφορίας
Information 
Retrieval

6

Β
Διαχείριση Γνώσης 
στον Παγκόσμιο Ιστό

Knowledge 
Management in the 
Web

6

Β Εξόρυξη Δεδομένων Data Mining 6

Β
Ψηφιακοί Οργανισμοί: 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Digital 
Organizations: 
eCommerce and 
eGovernment

6

Β
Μεγάλα Δεδομένα 
και Υπολογιστική Νέφους

Big Data and Cloud 
Computing

6

Β Συμβουλευτική Εργασία Consulting Project 6

Σύνολο 30

Γ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

Dissertation 30

Σύνολο 30

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και ανα-
φορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί 
να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900 €) ευρώ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

I

Αριθμ. ΔΦ 15/19482 (3)
    Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Δεδομέ-

νων» (MSc in Data Science), του Τμήματος Επι-

στήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου 

Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

καιΤ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», (Α΄ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

3. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) 
και την παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

4. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).
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5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α’ 189).

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α) υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) υπό στοιχεία 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρ-
μογή διατάξεων του ν. 4485/2017, γ) υπό στοιχεία 
227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών» (Α’ 114), δ) υπό στοιχεία 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
ε) υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) και στ) υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», ΦΕΚ 106/14-02-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

9. Την υπό στοιχεία ADMIN 2131/27-6-2018 απόφαση 
επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Επιστήμη των 
Δεδομένων» (MSc in Data Science) (Β’ 3203).

10. Την υπό στοιχεία ΔΦ 30/5704/23-4-2020 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:6Γ8046ΨΖ3Π-3ΞΒ).

11. Το υπ’ αρ. 27/22-6-2020 πρακτικό (Θέμα 5 Παράρ-
τημα 3.2) της συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της 
Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο διαβιβάστη-
κε με το υπό στοιχεία ΔΦ.22/430/29-6-2020 διαβιβαστικό 
της Προέδρου του Τμήματος.

12. Την υπ’  αρ. 2/3-7-2020 (θέμα 3) απόφαση της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13. Το υπό στοιχεία ΔΦ1.2/9658/30-6-2020 γνωμοδο-
τικό σημείωμα.

14. Το υπό στοιχεία ΔΦ15/12269/31-7-2020 έγγραφο 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Δεδομένων» (MSc in 

Data Science), του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστη-
μιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700€) ευρώ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

I

Αριθμ. απόφ. 541/2020 (4)
    Τροποποίηση της δομής και της οργανωτικής 

διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Δι-

οικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πα-

νεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 46).

2. Το άρθρο 2 του π.δ. 73/2013 «Κατάργηση Τμημάτων 
και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 67/2016 «Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του 
ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (Α΄ 123).

4. Την υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21-11-2017 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί της εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 627).

5. Την υπ’  αρ. 1947/4-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΛ469Β6Ν-
79Τ) απόφαση του Πρύτανη για τον καθορισμό του 
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύ-
τανη από τους Αντιπρυτάνεις (Β΄ 4472).

6. Την παρ.  6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016: 
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) 
«…6. Η περίπτωση γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Έως την έναρξη 
ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος 
και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, 
τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με 
αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» …».

7. Τα άρθρα 50 έως και 68 του ν. 4485/2017: «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) για 
τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας και 
τις Μονάδες Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ65268 Τεύχος B’ 5541/17.12.2020

και ιδίως τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 52, την παρ. 1 
του άρθρου 57, παρ. 1, 3 και 4α του άρθρου 58 και την 
παρ. 5α του άρθρου 58.

8. Την παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017: «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ως προς τη 
μετονομασία των Γραμματειών του ΕΛΚΕ σε ΜΟΔΥ και 
τη σύσταση Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης» (Α’ 114).

9. Την παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017: «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), για 
τον ορισμό από τη Σύγκλητο της ΜΟΔΥ ως οργανικής 
μονάδας του φορέα και ως προς τον ορισμό του επι-
πέδου, της οργανωτικής δομής, του Προϊσταμένου της 
Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και 
των επιμέρους μονάδων αυτής».

10. Το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

11. Την απόφαση της 463/20-12-2017 της Συγκλήτου 
του Πολυτεχνείου Κρήτης για τον ορισμό της δομής, του 
επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης 
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης.

12. Την εισήγηση της 582ης/13-11-2020 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ερευνών.

13. Το γεγονός ότι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
οικονομικού περιεχομένου δεν επαρκεί το προσωπικό 
που απασχολείται στον ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, όπως επίσης και το 
γεγονός ότι δεν μπορεί να διατεθεί το προσωπικό αυτό 
από τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης λόγω της έλλειψης προσωπικού και σε αυτές, 
αποφασίζει:

(Ι) την τροποποίηση της δομής και της οργανωτικής 
διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως 
προς:

Α) το μέρος των εργασιών του Γραφείου Δημοσιότητας 
και του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιό-
τητας.

Β) την ένταξη στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Τμήματος Διαχείρισης 
των Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Υποστή-
ριξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών και

Γ) τη μετονομασία του Γραφείου Προϋπολογισμού 
και Οικονομικής Διαχείρισης σε Γραφείο Οικονομικής 
Διαχείρισης και του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης σε 
Γραφείο Εσόδων και Ταμειακής Διαχείρισης του Τμήμα-
τος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Α) Το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Δια-
σφάλισης Ποιότητας προτείνεται να λειτουργεί ως κά-
τωθι:

Οι Γενικές Αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν την 
μέριμνα:

- Υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισήγηση, όπου απαιτείται για θέματα 
αρμοδιότητας του Τμήματος.

- Εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και Διαχεί-
ρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και παρακολούθηση της τήρησης των 
διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματο-
δότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

- Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για τις τρέχουσες προκη-
ρύξεις και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων και 
παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διαδικασία σύνταξης 
και υποβολής των προτάσεων.

- Υποστήριξη στη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμά-
των και μεταφοράς Τεχνολογίας.

- Υποστήριξη σε θέματα δημοσιότητας.
- Υποστήριξη σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών.
- Διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστη-

μάτων υποβολής προτάσεων διαφόρων εθνικών και ευ-
ρωπαϊκών φορέων (Participants Portal της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων, κ.λπ.).

Το Τμήμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες ανά γραφείο:

α) Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
β) Γραφείο Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και 

Μεταφοράς Τεχνολογίας 
γ) Γραφείο Δημοσιότητας
δ) Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας
α) Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
1. Η αναζήτηση νέων προκηρύξεων εθνικών και ευ-

ρωπαϊκών έργων αλλά και άλλων ευκαιριών χρηματοδό-
τησης, όπως περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 50
του ν. 4485/2017.

2. Η ενημέρωση του διδακτικού και ερευνητικού προ-
σωπικού του Ιδρύματος σχετικά με τρέχουσες προκηρύ-
ξεις και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρημα-
τοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης.

3. Η κινητοποίηση των ερευνητών για την υποβολή 
προτάσεων.

4. Η παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την διαδικασία 
σύνταξης, υποβολής και τροποποίησης ευρωπαϊκών, 
εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών προτά-
σεων έργων, με την υποστήριξη των ενδιαφερομένων 
σε διαδικαστικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα.

5. Η μέριμνα για την εφαρμογή της διαδικασίας 
έγκρισης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. των νέων έργων και της εκτέλεσης των ανα-
γκαίων διοικητικών πράξεων.

6. Η μέριμνα για τον νομικό έλεγχο, την σύναψη των 
συμβάσεων με τους χρηματοδότες των έργων και την 
υπογραφή τους, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης.

7. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και η έκδοση 
στατιστικών στοιχείων για την ερευνητική δραστηριό-
τητα του Ιδρύματος από το πληροφοριακό σύστημα.
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8. Η σύνταξη και υποβολή αναφορών προς την Διεύ-
θυνση και τους Φορείς Χρηματοδότησης.

9. Η καταγραφή των υποβαλλόμενων προτάσεων και 
η παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

β) Γραφείο Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
και Μεταφοράς και Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας - Τεχνο-
λογίας.

1. Η καταγραφή των εργαστηρίων και των ερευνητικών 
μονάδων του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς επίσης και 
των τεχνολογικών και ερευνητικών δυνατοτήτων τους 
για την συμμετοχή τους σε προγράμματα και την εκπό-
νηση ερευνών και μελετών.

2. Η καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του 
Ιδρύματος και η υποστήριξη της αξιοποίησης τους μέσω 
χρηματοδοτήσεων από αναπτυξιακά προγράμματα, δη-
μόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

3. Η ενημέρωση εργαστηρίων για διαθέσιμες χρηματο-
δοτήσεις και για αιτήματα συνεργασιών από άλλους φο-
ρείς, βάσει των ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων τους.

4. Η συμβουλευτική υποστήριξη του Ερευνητικού Δυ-
ναμικού του Ιδρύματος για την ανεύρεση κατάλληλων 
συνεργατών και την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοι-
χες υπηρεσίες και δομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
και με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για 
θέματα έρευνας, εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων και μεταφοράς τεχνολογίας.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς και αξιοποίησης 
τεχνογνωσίας - τεχνολογίας, καθώς και σε θέματα δημι-
ουργίας και ανάπτυξης εταιρειών τεχνολογικής βάσης - 
έντασης γνώσης (τεχνοβλαστών).

6. Η παροχή συμβουλών και υποστήριξης για την κα-
τοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας και συμφωνιών συνερ-
γασίας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών 
σημάτων, σχεδίων, πατεντών, συμφωνιών εμπιστευτικό-
τητας, συμφωνιών μεταφοράς τεχνογνωσίας - τεχνολο-
γίας, αδειών χρήσης κ.λπ.

γ) Γραφείο Δημοσιότητας
1. Η επιμέλεια, η επεξεργασία και η έκδοση ενημερω-

τικών καταλόγων και λοιπού πληροφοριακού και επι-
κοινωνιακού υλικού για την προβολή της ερευνητικής 
δραστηριότητας του Ιδρύματος.

2. Η επιμέλεια εκδόσεων και δράσεων προώθησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και αξιοποίησης 
του ερευνητικού δυναμικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3. Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερί-
δων και δράσεων δημοσιότητας για την ακαδημαϊκή-
ερευνητική κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς-
επιχειρήσεις με σκοπό την αξιοποίηση της έρευνας, της 
καινοτομίας και των ερευνητικών συνεργασιών.

δ) Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας
1. H μελέτη και η επεξεργασία των κατευθύνσεων που 

προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε.

2. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση εσωτερικών 
επιθεωρήσεων πιστοποίησης ποιότητας.

3. Ο επανασχεδιασμός υφιστάμενων και ο σχεδιασμός 
νέων διεργασιών, διαδικασιών, εντύπων και οδηγιών ερ-
γασίας σύμφωνα με την πιστοποίηση του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας.

4. Η διενέργεια ειδικών ελέγχων και η διερεύνηση ει-
δικών θεμάτων που τίθενται από την Επιτροπή Ερευνών.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων εργαλείων ποι-
ότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Β) Το νέο Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Διασφάλι-
σης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών θα 
λειτουργεί ως κάτωθι:

Οι γενικές αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν την 
μέριμνα:

- Υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισήγηση όπου απαιτείται για θέματα 
αρμοδιότητας του Τμήματος.

- Εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και παρακολούθηση της τή-
ρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

- Υποστήριξη των επιστημονικών υπευθύνων, των συ-
νεργατών τους και των χρηστών των πληροφοριακών 
συστημάτων.

- Έλεγχος και εκπόνηση προτάσεων αναβάθμισής τους.
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση 

της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.
- Υποστήριξη των χρηστών στην ηλεκτρονική διακίνη-

ση εγγράφων και δικαιολογητικών δαπανών.
- Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.
Το Τμήμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία, με τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες ανά γραφείο:
α) Γραφείο Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστη-

μάτων και Διασφάλισης Ποιότητας των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών

β) Γραφείο Ανάπτυξης και Υποστήριξης των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών

α) Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Διασφάλισης Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

1. Υποστήριξη των κανόνων και των διαδικασιών 
ποιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος και 
μέριμνα εφαρμογής τους.

2. Κατάθεση προτάσεων αναβάθμισης του πληροφο-
ριακού συστήματος ώστε να συμβάλλει στην εφαρμογή 
της πολιτικής ποιότητας του Ε.Λ.Κ.Ε.

3. Υποστήριξη στην εξαγωγή και επεξεργασία δεδομέ-
νων του πληροφοριακού συστήματος για την συνδρο-
μή στην εκπόνηση μελετών ως προς την ανάπτυξη της 
στρατηγικής του Ε.Λ.Κ.Ε.

4. Υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών 
συστημάτων και των συστημάτων ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης.

5. Διαχείριση ηλεκτρονικών λιστών αποδεκτών πλη-
ροφόρησης.

6. Προτάσεις αναβάθμισης των πληροφοριακών συ-
στημάτων και υποδομών.

7. Διαχείριση θεμάτων ασφάλειας του πληροφορια-
κού συστήματος (δικαιώματα πρόσβασης, προστασία 
ηλεκτρονικών αρχείων, ασφάλεια από εξωτερικές επεμ-
βάσεις, τήρηση αντιγράφων ασφάλειας).

β) Γραφείο Ανάπτυξης και Υποστήριξης των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών.
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1. Υποστήριξη των επιστημονικών υπευθύνων και των 
συνεργατών τους ως προς την χρήση του πληροφορι-
ακού συστήματος και την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτημάτων τους.

2. Διαχείριση του συστήματος χρονοχρέωσης των έρ-
γων και υποστήριξη των χρηστών.

3. Υποστήριξη των χρηστών ως προς την ορθή χρή-
ση των πληροφοριακών συστημάτων για την διαχείρι-
ση των έργων και για την απεικόνιση των οικονομικών 
στοιχείων.

4. Υποστήριξη θεμάτων μαζικής ενημέρωσης επιστη-
μονικών υπευθύνων, συνεργατών τους και λοιπών φο-
ρέων με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Υποστήριξη ψηφιοποίησης των διαδικασιών διαχεί-
ρισης των έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

6. Υποστήριξη ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, 
ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικής διακίνησης 
δικαιολογητικών δαπανών και εκκαθάρισής τους.

7. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση 
της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Υποστήριξη ενημέρωσης της ιστοσελίδας ΕΛΚΕ 
καθώς και της δημοσίευσης πληροφοριών και ανακοι-
νώσεων.

9. Υποστήριξη ενεργειών παροχής ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.

10. Τεχνική υποστήριξη ως προς την λειτουργία και την 
συντήρηση των ηλεκτρονικών υποδομών.

11. Σύνταξη προτάσεων τεχνικών λύσεων και αξιολό-
γησης των αναγκών ανάπτυξης και υποστήριξης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΠΚ.

Γ) τη μετονομασία του Γραφείου Προϋπολογισμού 
και Οικονομικής Διαχείρισης σε Γραφείο Οικονομικής 
Διαχείρισης και του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης σε 
Γραφείο Εσόδων και Ταμειακής Διαχείρισης του Τμήμα-
τος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επομένως η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου 
Κρήτης προτείνεται να λειτουργεί με την ακόλουθη δομή 
και οργανωτική διάρθρωση:

Α) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο διαρθρώ-
νεται στα ακόλουθα γραφεία:

α) Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης.
β) Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης 

Δαπανών.
γ) Γραφείο Μισθοδοσίας.
δ) Γραφείο Εσόδων και Ταμειακής Διαχείρισης.
Β) Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώ-

σεων, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:
α) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών Αγα-

θών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων.
β) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Προσκλήσεων 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Γ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, το οποίο διαρθρώ-
νεται στα ακόλουθα γραφεία:

α) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
β) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
γ) Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.
Δ) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διασφά-

λισης Ποιότητας το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα 
γραφεία:

α) Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
β) Γραφείο Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και 

Μεταφοράς Τεχνολογίας 
γ) Γραφείο Δημοσιότητας και
δ) Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας.
Ε) Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων, το 

οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:
α) Γραφείο Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εθνικών 

Έργων.
β) Γραφείο Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ευρω-

παϊκών Έργων.
γ) Γραφείο Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ιδιωτι-

κών Έργων, Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Συνεδρίων 
και συναφών υπηρεσιών.

ΣΤ) Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Διασφάλισης της 
Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, το οποίο δι-
αρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:

α) Γραφείο Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστη-
μάτων και Διασφάλισης Ποιότητας των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών.

β) Γραφείο Ανάπτυξης και Υποστήριξης των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών.

ΙΙ. Την ένταξη του ανωτέρου οργανογράμματος στην 
οργανωτική διάρθρωση και δομή των Υπηρεσιών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΙΙΙ. Ορίζει ως Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης 
των Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Υποστή-
ριξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών τον Μανδαλιανό Ηρακλή του Ιωάννη, υπάλ-
ληλο ΙΔΟΧ ΕΛΚΕ, Π.Ε. Οικονομικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. απόφαση 463/2017 της 
Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για τον ορισμό της 
δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής 
διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητι-
κής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(Β΄ 554/21-2-2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

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