
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου τoυ Γεωργί-
ου Μπαλντούμα του Γεωργίου, μέλους Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-
ματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική Εργασία και 
Κοινωνική Οικονομία» από τα Τμήματα Κοινωνιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικής 
Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6707 (1)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου τoυ Γεωρ-

γίου Μπαλντούμα του Γεωργίου, μέλους Εργα-

στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 

Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων» (Α’ 264).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμή-

ματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και ανασυ-
γκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).

3. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΥΟΔΔ 465) 
διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

4. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
5. Την υπ’ αρ. 224051/16.7.2020 (Β’ 3072) διαπιστωτι-

κή πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
ένταξης από τη θέση μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσι-
κής, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

6. Την υπ’  αρ. 23156/24.7.2020 έκθεση ανάληψης 
υπηρεσίας του Μπαλντούμα ως μέλους κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Την υπ’ αρ. 360/13.10.2021 αίτηση του ενδιαφερό-
μενου.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 560/22.11.2021) με 
συνημμένη την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Τομέα 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και 
Επιφανειών (συνεδρία 303/25.10.2021).

9. Τον Διδακτορικό τίτλο του Γεωργίου Μπαλντούμα 
του Ιωάννη.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Γεωργίου Μπαλντού-
μα του Ιωάννη, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής, 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιω-
αννίνων, καθορίζεται ως εξής: «Ηλεκτρονικά συστήματα 
επεξεργασίας σήματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Δεκεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6215

78895

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ78896 Τεύχος B’ 6215/24.12.2021

 Αριθμ. 20877 (2)
   Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική Εργασία και 

Κοινωνική Οικονομία» από τα Τμήματα Κοινωνι-

ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνι-

κής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-

πιστημίου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (A΄  239) περί καθορισμού του 

τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπι-
στημίου, το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α΄  159) 
και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα 
ΑΕΙ (Α’ 310), τον ν. 259/1976 (Α΄ 25) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
π.δ. 103/1983 (Α’ 48) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
677) διαπιστωτική πράξη της Νίκης Κεραμέως, Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη 
και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Την υπ’ αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου 9885/04-09-2020 
(ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127) πράξη συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2020-21, όπως τροποποιήθηκε.

4. Τον ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 31-43 
και 45.

5. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 «Λοιπές διατάξεις για 
την ανώτατη εκπαίδευση» και την παρ. 3 του άρθρου 42 
του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση, 
που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334/2017) και τις εγκυκλίους εφαρμογής: υπό στοι-
χεία 163204/Ζ1/29-09- 2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά 
θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπό στοιχεία 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 δημο-
σίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ- 
ΥΑ4), υπό στοιχεία 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών», υπό στοιχεία 26407/Ζ1/
15-02-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», υπό στοι-
χεία 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38)- Αποστολή ενδεικτικού υπο-
δείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017».

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

8. To απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της 
υπ’  αρ. 358ης/20-1-2021 Συνέλευσης του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 2ης/25.02.2021 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Το σχέδιο ίδρυσης του εν λόγω Διιδρυματικού 
Προγράμματος.

11. Το σχέδιο του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
του Διιδρυματικού Προγράμματος.

12. Τη μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας του εν 
λόγω προγράμματος με τον προϋπολογισμό λειτουρ-
γίας του.

13. Την έκθεση ύπαρξης βασικής υποδομής και ανα-
γκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.

14. Την υπ’ αρ. 456η/18-03-2021, θέμα Εκπαίδευσης 
και Έρευνας 1ο, απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

15. Την υπ’ αρ. 52/23-03-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

16. Την υπ’ αρ. 64/21-09-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

17. Το γεγονός ότι το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της παρούσας απόφασης θα 
λειτουργήσει με τέλη φοίτησης.

18. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ
Α) την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινοτική Εργασία και 
Κοινωνική Οικονομία» από τα Τμήματα Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικής Εργασίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου και Κοινωνιολογίας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινο-
τική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’  114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική 
Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» έχει διεπιστημονικό 
χαρακτήρα και έχει σκοπό να δημιουργήσει στελέχη με 
τις απαραίτητες θεωρητικές και ερευνητικές γνώσεις που 
θα στελεχώσουν την τοπική, περιφερειακή και κεντρική 
διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και 
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αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινοτικής εργασίας. 
Σε γνωσιακό επίπεδο αποσκοπεί αφενός στην παροχή 
εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε 
επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη 
σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην παροχή εμπει-
ρικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε επαγγελματίες και 
νέους ερευνητές.

Η Κοινοτική Εργασία (Community Work), συνιστά μία 
διεπιστημονική στρατηγική και μέθοδο παρέμβασης 
στην κοινότητα, που διέπεται από ουμανιστικές αξίες. 
Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
των όρων δημιουργίας τους, στην αφύπνιση και κινητο-
ποίηση των μελών και των ομάδων της κοινότητας, και 
την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική της ανάπτυξη 
μέσα από ένα συνδυασμό βραχυπρόθεσμων και μακρο-
πρόθεσμων αλλαγών. Με βάση αυτή τη λογική προσπα-
θεί να βοηθήσει ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα να 
έρθουν πιο κοντά, να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους 
και στη συνέχεια να επεξεργαστούν και να διαμορφώ-
σουν συλλογικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των 
κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών της κοινότητας.

Η Κοινοτική Εργασία έχει συσχετιστεί με ολιστικές προ-
σεγγίσεις με συλλογικό και προληπτικό χαρακτήρα, που 
ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη και εναντιώνονται 
στις κοινωνικές διακρίσεις. Υποστηρίζει ότι η γέννηση 
των κοινωνικών προβλημάτων έχει δομικό χαρακτή-
ρα, οι απαντήσεις στα προβλήματα απαιτούν κριτική 
συνειδητοποίηση, συλλογικές αποφάσεις και κοινοτική 
δράση και πως μέσα από την πολιτισμική και κοινωνική 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών διαμορφώνονται οι 
όροι για την κοινωνική χειραφέτηση και την κάλυψη των 
ανθρώπινων αναγκών.

Οι μεθοδολογικές στρατηγικές της κοινοτικής εργασί-
ας υιοθετούν πολυεπίπεδες πρακτικές και παρεμβάσεις 
μέσα από τις οποίες επιδιώκεται τόσο η κοινωνική και πο-
λιτισμική ανάπτυξη, όσο και η απάντηση σε καταστάσεις 
κρίσης στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα τα προβλήματα 
φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, και διακρίσεων που 
χαρακτηρίζουν ορισμένες κοινότητες.

Το πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας είναι 
σύνθετο και εκτείνεται από το τοπικό επίπεδο (γειτονιά, 
συνοικία, χωριό) μέσα από την άσκηση εργασίας πεδίου 
και την επιτόπια έρευνα, μέχρι τον συντονισμό και τη 
συνεργασία τοπικών οργανώσεων και κοινωνικών υπη-
ρεσιών και την εργασία σε περιφερειακό ή και εθνικό 
επίπεδο, με τη μέθοδο του κοινωνικού σχεδιασμού. Έτσι 
η Κοινοτική Εργασία, μπορεί να ασκηθεί σε θεσμικό επί-
πεδο από κρατικές υπηρεσίες και σε κοινωνικό επίπεδο 
μέσα από πρωτοβουλίες από τα κάτω, από τοπικές οργα-
νώσεις και κοινωνικά κινήματα, να έχει επαγγελματικό/
τεχνοκρατικό ή ριζοσπαστικό προσανατολισμό, και να 
είναι κατευθυντική ή μη κατευθυντική.

Κοινωνική/Αλληλέγγυα Οικονομία
Ένα βασικό εργαλείο κοινοτικής ανάπτυξης και παρέμ-

βασης στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΛΟ) που συνιστά ένα μοντέλο 
παραγωγής και οικονομικής δραστηριότητας επικεντρω-
μένο στους κοινωνικούς σκοπούς που κινείται πέραν 

από την ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς και την 
κρατικά σχεδιασμένης οικονομία. Τα εγχειρήματα της 
ΚΑΛΟ προάγουν αξίες και αρχές που εστιάζονται στους 
κοινωνικούς σκοπούς και στις ανάγκες των πολιτών 
και των κοινοτήτων δίνοντας έμφαση στην κοινωνική 
συμμετοχή, στην αυτοδιάθεση και τη συλλογική δράση. 
Βασίζονται σε οικονομικές πρωτοβουλίες και πολιτικές 
των κοινών που προσπαθούν να ισορροπήσουν την οι-
κονομική ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα 
από κοινωνικά συστήματα διαχείρισης πόρων, πρακτικές 
του κοινωνείν (communing) και ενδυναμωτικές μορφές 
συλλογικής δράσης.

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών πολιτικών και έχοντας ως βα-
σικές αρχές την προτεραιότητα του ατόμου και των 
κοινωνικών στόχων έναντι του κεφαλαίου, τον εθελο-
ντισμό και την αυτοβοήθεια, το δημοκρατικό έλεγχο 
της παραγωγής και την αυτονομία από το κράτος, την 
εναρμόνιση των ατομικών συμφερόντων με το γενικό 
και η υπεράσπιση της αλληλεγγύης και της υπευθυνό-
τητας. Ο όρος κοινωνική οικονομία συχνά συνδέεται με 
το αφήγημα της αλληλέγγυας οικονομίας που έχει λά-
βει τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κινήματος που 
επιδιώκει μια πολλαπλότητα απαντήσεων στην νεοφι-
λελεύθερη παγκοσμιοποίηση μέσα από την οργάνωση 
συμμετοχικών μοντέλων παραγωγής που βασίζονται 
στην λογική της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της 
αμοιβαιότητας. Η αλληλέγγυα οικονομία συνδέεται με το 
λόγο κοινωνικών κινημάτων που διεκδικούν ευρύτερους 
κοινωνικούς μετασχηματισμούς για μια δίκαιη κοινωνία 
μέσα από την οικοδόμηση χειραφετικών εναλλακτικών 
πρωτοβουλιών και οργανώσεων της οικονομίας και της 
καθημερινής ζωής.

Άρθρο 3 
Σκοπός του ΔΠΜΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική 
Οικονομία» φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει κοινοτικά στελέχη 
ικανά να ανταποκριθούν στις σύνθετες κοινωνικές ανά-
γκες των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη, βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και αντιμετώπισης καταστάσεων 
κρίσης σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο. Πιο συγκε-
κριμένα σκοπεύει στην δημιουργία στελεχών με ερευ-
νητικές και οργανωτικές δεξιότητες και τις απαραίτητες 
θεωρητικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν αφενός να 
ερμηνεύουν και να αναλύουν κοινωνικές καταστάσεις και 
προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και αφετέρου 
να μπορούν να παρεμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες για 
τη διαμόρφωση μηχανισμών και παρεμβάσεων που οδη-
γούν σε διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής. Οι απόφοιτοι 
του ΔΜΠΣ «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» 
θα μπορέσουν να στελεχώσουν υπηρεσίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, του κράτους και Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τομέων 
της κοινοτικής εργασίας και της Κ.Α.Λ.Ο. (Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία)συμβάλλοντας στη συγκρότηση 
και την ανάπτυξη εναλλακτικών συνεργατικών εγχειρη-
μάτων από τα κάτω.
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Άρθρο 4
Τίτλος απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οι-
κονομία».

Άρθρο 5
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών Επιστημών, και 
Επιστημών Ζωής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής τμήμα-
τα: Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης, Ψυχολογίας, Οικονομι-
κών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Γεωγραφί-
ας, Κοινωνικής Οικονομίας και Οικολογίας κ.λπ. Αίτηση 
μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που 
αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν 
την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες - Πρόγραμμα μαθημάτων

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 
πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Για την απονομή 
του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ 
(8) μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 
Συνολικά τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) Π.Μ. 
ανά εξάμηνο σπουδών και συνολικά 60 Π.Μ. (ECTS). Η 
διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική.

2. Κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου οι φοιτητές/τριες 
θα παρακολουθούν τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, 
τα οποία χαρακτηρίζονται ως μαθήματα κορμού. Το Β΄ 
εξάμηνο οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν δύο (2) 
υποχρεωτικά μαθήματα και θα μπορούν να επιλέξουν 
την παρακολούθηση και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρε-
ωτικά μάθημα (συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα στο 
δεύτερο εξάμηνο).

Δύο επιπλέον μαθήματα (βοηθητικά μαθήματα) θα δι-
δαχθούν χωρίς τελικές εξετάσεις και δδακτικές μονάδες.

3. Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμε-
νων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα ECTS
Α01: Κοινοτική Εργασία 7,5 ECTS
Α02: Μεδοδολογία Κοινωνικής Έρευνας 7,5 ECTS
Α03: Εκτίμηση Αναγκών και Κοινωνικός 
σχεδιασμός 7,5 ECTS

A04: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 7,5 ECTS
Μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης χωρίς τελικές 
εξετάσεις (compulsory module)

Α04: Στατιστική
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β01: Κοινωνική Πολιτική και Κοινοτική 
Ανάπτυξη 7,5 ECTS

B02: Προσεγγίσεις των κοινών και εναλλα-
κτικές κοινότητες 7,5 ECTS

Μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης χωρίς τελικές 
εξετάσεις (compulsory module)
Β03: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (επιλέ-
γονται 2 μαθήματα)
Β04: Κοινωνικά Κινήματα - Κοινωνία των 
πολιτών 7,5 ECTS

Β05: Υγεία και Κοινότητα 7,5 ECTS
Β06: Πολιτισμός, Τέχνη, Κοινοτική Ενδυ-
νάμωση 7,5 ECTS

Β07:Κοινωνική Καινοτομία και Οργανωτι-
κές μορφές της ΚΑΛΟ 7,5 ECTS

Β08: Ανισότητες, διακρίσεις και πολιτικές 
κοινωνικής ένταξης 7,5 ECTS

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας 30 ECTS

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλω-
ματικής εργασίας

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
Ελληνική. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Αγγλι-
κή. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να 
γίνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια τριών (3) 
ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η διάρκεια φοίτησης μπορεί να 
παραταθεί κατά το ήμισυ της προβλεπόμενης ελάχιστης 
διάρκειας. Τα εξάμηνα σπουδών νοούνται σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 9
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά το 
μέγιστο σε τριάντα (30) φοιτητές/τριες. Η εισαγωγή φοι-
τητών γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια. Επιπλέον του αριθ-
μού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο 
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερι-
κού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας 
(1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του ν. 3685/2008 (Α’ 148).
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Άρθρο 10
Προσωπικό

Στο ΔΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
των Τμημάτων των συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική υποδομή

Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή 
υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλι-
σμό για την υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες 
ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ θα καλυφθούν με προμήθεια πρό-
σθετου εξοπλισμού, και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.

Άρθρο 12
Διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη, δηλαδή 
από το ακ. έτος 2021-2022 έως και το 2028-2029 σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εφόσον 
πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξι-
ολόγησης.

Άρθρο 13
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ορίζονται σε δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ 
(2.700 €).

Άρθρο 14
Αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε κύκλου 
φοίτησης

Προϋπολογισμός Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ. κάθε κύκλου
Αριθμός Φοιτητών/Κύκλο 30
Αριθμός Φοιτητών/Κύκλο χωρίς τέλη 
φοίτησης Maximum 9
Τέλη φοίτησης/Φοιτητή/Εξάμηνο 900€
Τέλη φοίτησης κάθε κύκλου 2.700€
Έσοδα κάθε κύκλου σε ευρώ
(21 φοιτητές*2.700)
Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 56.700€
- Τέλη φοίτησης (2700 ευρώ σε 3 δόσεις 
των 900 ευρώ) 56.700

Προϋπολογιζόμενα Έξοδα σε ευρώ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 0
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 0
3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.440
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 4.000
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στο 
ΠΜΣ
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ στο ΠΜΣ
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 30.450
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 1.800
10. Λοιπές δαπάνες (όπως έξοδα δημοσι-
ότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου κ.λπ.) 2.000

70% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ 
(1-10) 39.690
30% για Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων 
Πανεπιστημίου Κρήτης -ΕΛΜΕΠΑ 17.010
Σύνολο Δαπανών (70% + 30%) 56.700

Άρθρο 15 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 
και τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα 
ρυθμίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή και 
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία, και

Β) το Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας για την οργά-
νωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ

«Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» μεταξύ 
των:

1. του Πανεπιστημίου Κρήτης
2. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
και συγκεκριμένα των πανεπιστημιακών τμημάτων:
- Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης
- Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας (Συντονιστής - Επισπεύ-

δον Τμήμα) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-
πιστημίου, οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 
«Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ν. 4485/2017, 4521/2018 και 4610/2019.

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική 
Οικονομία» φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει κοινοτικά στελέχη 
ικανά να ανταποκριθούν στις σύνθετες κοινωνικές ανά-
γκες των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη, βελτίωση 
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της ποιότητας ζωής και αντιμετώπισης καταστάσεων 
κρίσης σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο. Πιο συγκε-
κριμένα σκοπεύει στην δημιουργία στελεχών με ερευ-
νητικές και οργανωτικές δεξιότητες και τις απαραίτητες 
θεωρητικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν αφενός να 
ερμηνεύουν και να αναλύουν κοινωνικές καταστάσεις και 
προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και αφετέρου 
να μπορούν να παρεμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες 
για τη διαμόρφωση μηχανισμών και παρεμβάσεων που 
οδηγούν σε διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής. Οι από-
φοιτοι του ΔΜΠΣ «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική 
Οικονομία» θα μπορέσουν να στελεχώσουν υπηρεσίες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους και Μη Κυβερ-
νητικών Οργανώσεων και να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
των τομέων της κοινοτικής εργασίας και της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) συμβάλλοντας στη 
συγκρότηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών συνεργα-
τικών εγχειρημάτων από τα κάτω.

Η καινοτομία του Προγράμματος έγκειται στην διε-
πιστημονική προσέγγιση των πολλαπλών προκλήσεων 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες που 
θέλουν να εργαστούν με ανθρώπινες κοινότητες, αλλά 
και η κατοχύρωση νέων τομέων επαγγελματικής απα-
σχόλησης των αποφοίτων.

Άρθρο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει για οκτώ (8) έτη, δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

Άρθρο 3
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Δ.Επ.) ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Σ.Ε.)

3.1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ (Ε.Δ.Επ.)

Τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί 
εννεαμελής (9μελής) Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, η 
οποία συγκροτείται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση 
κάθε Τμήματος, με διετή θητεία, καθώς και δύο (2) εκ-
προσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.), που 
εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχια-
κού προγράμματος με ετήσια θητεία.

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας εκπροσωπείται στην Ε.Δ.Ε. 
από τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ το Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας από τρία (3) τακτικά μέλη. Παράλληλα, η Συνέ-
λευση κάθε Τμήματος ορίζει και ένα (1) αναπληρωματικό 
μέλος ΔΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Επ., όπως και ο Διευθυντής του 
Προγράμματος προέρχονται από το Τμήμα Κοινονιολογί-
ας. Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση της Ειδικής Διιδυματικής Επιτροπής, Πρόεδρος 
ή/και Διευθυντής μπορεί να αναλάβει μέλος ΔΕΠ από το 
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.

3.2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Σ.Ε.)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 

ΔΠΜΣ. Η Σ.Ε. του ΔΠΜΣ είναι πενταμελής και συγκρο-
τείται από μέλη που συγχρόνως είναι και μέλη τακτικά 
ή αναπληρωματικά της Ε.Δ.Επ και εκλέγεται από τις Συ-
νελεύσεις των τμημάτων, με διετή θητεία. Τρία (3) μέλη 
της Σ.Ε. προέρχονται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας και 
δύο (2) μέλη από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Η Σ.Ε. 
προεδρεύεται από τον Διευθυντή της Σ.Ε. του ΔΠΜΣ ο 
οποίος ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του από την 
Ε.Δ.Επ. και είναι μέλος της. Ο Διευθυντής είναι μέλος ΔΕΠ 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή κα-
θηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Ασκεί 
τα καθήκοντα που ορίζονται στη Νομοθεσία και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του 
ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για 
κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία 
του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο 
ως Διευθυντής. Η Ε.Δ.Επ. μπορεί να εξουσιοδοτεί τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) να διεκπεραιώνει μέρος των 
αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 4
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται από την κατα-
βολή τελών φοίτησης από τους συμμετέχοντες μετα-
πτυχιακούς φοιτητές, ύψους 2.700 ευρώ στο σύνολο. 
Φοιτητές που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017 θα απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης.

Επίσης χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, από δημόσιες 
και ιδιωτικές επιχορηγήσεις, υποτροφίες, ερευνητικά ή 
εκπαιδευτικά προγράμματα και κάθε άλλη νόμιμη πρό-
σφορη πηγή.

Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τα συμμετέχοντα Τμήματα οφείλουν να ορίσουν τα 
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την συγκρότη-
ση της Ε.Δ.Επ. στην οποία πρέπει να εκπροσωπούνται. 
Επίσης πρέπει να διαθέτουν διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ για 
την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών των Μ.Φ. και τους 
απαραίτητους χώρους για την εκπαίδευση των φοιτητών, 
όταν αυτό απαιτείται. Τα συμμετέχοντα Τμήματα έχουν 
το δικαίωμα να προτείνουν στην Ε.Δ.Επ. οποιοδήποτε 
θέμα επιθυμούν για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ 
και να ελέγχουν τα οικονομικά και τις άλλες λειτουργίες 
του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στο ΔΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Σε σχέση με τα Μέλη ΔΕΠ:

- Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
θα διαθέσει κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη ΔΕΠ.
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- Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου, θα διαθέσει κατ’ ελάχιστον 
τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Διιδρυματικού ΠΜΣ 
καθώς και διάφορες άλλες διοικητικές, τεχνικές, γραμ-
ματειακές και λοιπές ανάγκες του προγράμματος θα 
καλύπτονται από πόρους του ΔΠΜΣ. Η Γραμματεία του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας αναλαμβάνει αρχικά τη διοι-
κητική στήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 7
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ θα διεξάγονται στο Κτήριο 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Με πλήρως 
τεκμηριωμένη απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να οριστεί και 
άλλος τόπος διδασκαλίας. Η μετακίνηση του διδακτικού 
προσωπικού για την διδασκαλία των μαθημάτων του 
ΔΠΜΣ είναι δυνατή και θα πραγματοποιείται με έξοδα 
που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ 
και θα ρυθμίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Επ. και σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το ΔΠΜΣ απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία»

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας 
με αναφορά του ονόματος του συνεργαζόμενου Τμήμα-
τος Κοινωνικής Εργασίας στους χορηγούμενους τίτλους 
σπουδών.

Άρθρο 9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Διιδρυματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) θα γίνεται με 
απόφαση της Σ.Ε. και της Ε.Δ.Επ. Θα κοινοποιείται σε όλα 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα και θα γίνεται ανάρτησή 
της στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμε-
νων Τμημάτων και σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις εντός 
και εκτός ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Είναι δυνατόν να 
κοινοποιείται στον τύπο και να χρησιμοποιείται οποιο-
δήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για τη δημοσιότητα του 
προγράμματος, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άρθρο 10
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται με 
βάση τον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
την κείμενη νομοθεσία και θα συνεκτιμώνται υποχρεω-

τικά οι γνώσεις στην αγγλική γλώσσα, ο γενικός βαθμός 
πτυχίου, η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα των υπο-
ψηφίων, καθώς και η απόδοση σε ατομική συνέντευξη.

Άρθρο 11
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
ελληνική. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Αγγλι-
κή. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να 
γίνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12
KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Λειτουργία του προγράμματος θα πραγματοποιείται 
με βάση τη νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του 
προγράμματος, ο οποίος θα συνταχθεί από την Ε.Δ.Ε. 
Κάθε πρόβλημα που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί 
με το νόμο ή με τον εσωτερικό κανονισμό, θα επιλύεται 
με απόφαση της Ε.Δ.Επ.

Άρθρο 13
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα πραγματοποιείται αξιο-
λόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχό-
μενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, κα-
θώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την 
αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφι-
στάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων του ΔΠΜΣ. Ο απολογισμός θα 
κατατίθεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και θα κοινο-
ποιείται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Εκτός από τις 
διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, 
καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότη-
τας, οι οποίες προβλέπονται στον ν. 4009/2011 (Α’ 189) 
και τον ν. 3374/2.8.2005 (Α’ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των ΠΜΣ και των διδακτορικών σπουδών 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) βάσει του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 1 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ         
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*02062152412210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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