
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10890/28-09-2020 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-
της «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρή-
της» (Β’ 4475).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15934/12-11-2018 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
«Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του 
Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β’ 5320).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 823/12756/24-4-2018 
(B’  1609) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πατρών περί επανίδρυσης του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός 
ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδομών» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και της 
υπ’ αρ. 1459/22109/5-7-2018 (Β’ 3158) απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί 
έγκρισης του Κανονισμού του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018 
(B΄  1575) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών περί επανίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων  - Master in Business 
Administration (M.B.A.)» του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πατρών και της υπ’ αρ. 1380/21016/29-6-2018 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών περί έγκρισης του Κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 19573 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10890/28-09-2020 από-

φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-

της «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρή-

της» (Β’ 4475). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και 

της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» 
(Α’  239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 “Περί ιδρύσεως Πανε-
πιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην“ και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ» (Α’ 310) και 
τον ν. 259/1976 (Α’ 25).

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεωργίου 
Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.

3. Την υπό στοιχεία 17898/01-09-2020 (ΑΔΑ: 
9ΒΣΒ469Β7Γ-Υ4Ο) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 
2021-22.

4. Τις διατάξεις του εδαφίου θ) και εδαφίου κδ) της 
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5. Τις διατάξεις της περ. λα΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 
και του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 110 και 118 του 
ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 50 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 55 του ν. 4777/2021 
(Α’ 25).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την υπ’ αρ. 10890/28-09-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Κρήτης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπι-
στημίου Κρήτης» (Β’ 4475).

9. Την υπ’ αρ. 18685/09-09-2021 έγγραφη εισήγηση 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γε-
ωργίου Κοντάκη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, εγκρίνει:

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 10890/28-09-2020 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Β’ 4475) ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 1 με τίτλο «Θέματα Οικονομικά»:
1. Oι περ. α) και β) της παρ. 1 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από 

το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) 
ευρώ έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00 
€) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή του κάθε 
φορά οριζόμενου ποσού για την προσφυγή στη διαδι-
κασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,

β. για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και 
τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύουν, μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων 
(60.000,00 €) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
ή του κάθε φορά οριζόμενου ποσού για την προσφυγή 
στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.».

2. Η παρ. 2 διαγράφεται.
3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 1 του παρό-

ντος άρθρου και αφορούν στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, ισχύουν υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
των εκάστοτε προβλεπόμενων οικονομικών ορίων των 
επί μέρους αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων για την 
προμήθεια ομοειδών προϊόντων ή την παροχή υπηρεσι-
ών, από τον ίδιο κωδικό δαπάνης του προϋπολογισμού.».

4. Η παρ. 6 του ίδιου άρθρου διαγράφεται.
Β. Στο άρθρο 2 με τίτλο «Θέματα Διοικητικά», η παρ. 8 

διαγράφεται.
Γ. Στο άρθρο 5 με τίτλο «Τελικές διατάξεις» προστίθεται 

πριν από τη λέξη «διατάξεις» προστίθεται το σύμβολο «-» 
και η λέξη «Μεταβατικές», οι παρ. 2 και 3 αναριθμούνται 
σε παρ. 3 και 4 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες διαδικασίες για την 
ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που έχουν 
εκκινήσει πριν από τη δημοσίευση του ν. 4782/2021 
(Α’ 36), ολοκληρώνονται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10890/
28-09-2020 (Β’  4475) (αριθμός συνεδρίασης 442/
24-09-2020) απόφαση της Συγκλήτου.»

Κατά τα λοιπά αναφερόμενα η υπ’ αρ. 10890/
28-09-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Β’ 4475) παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

    Αριθμ. 19574 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15934/12-11-2018 από-

φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-

της «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσω-

τερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β’ 5320). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και 

της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» 
(Α’  239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 “περί ιδρύσεως Πανε-
πιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην” και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ» (Α’ 310), τον 
ν. 259/1976 (Α’ 25).

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεωργίου 
Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.

3. Την υπό στοιχεία 17898/01-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΣΒ46 
9Β7Γ-Υ4Ο) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22.

4. Τις διατάξεις του εδαφίου θ) της παρ. 2 του άρθρου 
5 και εδάφιο κδ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 14 και της 
παρ. 22(γ) του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α’ 195).

6. Τις διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13, 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 5 του άρθρου 83 
του ν. 4485/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

7. Την υπ’ αρ. 15934/12-11-2018 απόφαση της Συγκλή-
του «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανε-
πιστημίου Κρήτης» (Β’ 5320).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’  αρ. 32ης/
02-07-2021 συνεδρίασης της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

9. Το υπ’ αρ. 18729/09-09-2021 έγγραφο του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιου Κοντά-
κη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, εγκρίνει:

την τροποποίηση της υπ’  αρ. 15934/12-11-2018 
(Β’ 5320) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερι-
κού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του 
Πανεπιστημίου Κρήτης» ως εξής:

α) Τροποποίηση των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 ως 
ακολούθως:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61529Τεύχος B’ 4656/08.10.2021

«6. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών 
φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων 
διδακτόρων στη ΜΟΔΙΠ είναι ετήσια και η διαδικασία ορι-
σμού τους πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των 
αντίστοιχων συλλόγων τους και σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που 
οι φοιτητικοί σύλλογοι των προπτυχιακών φοιτητών, των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων δεν 
ανταποκριθούν εντός μηνός στην πρόσκληση του Προέ-
δρου της ΜΟΔΙΠ για τον ορισμό εκπροσώπων τους, τότε:

α) ο/η εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και 
ο/η αναπληρωτής του προκύπτουν μετά από διαδικασία 
ανοικτής πρόσκλησης προς όλους τους προπτυχιακούς 
φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος που βρίσκονται σε 
μεγαλύτερο από το β΄ εξάμηνο σπουδών και με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα αποφοιτήσουν πριν παρέλθει 
η θητεία τους, και με κριτήριο επιλογής τον υψηλότερο 
αριθμό ECTS ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
γίνεται κλήρωση.

β) ο/η εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/
υποψηφίων διδακτόρων και ο/η αναπληρωτής του 
προκύπτουν μετά από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης 
προς τους φοιτητές αυτών των βαθμίδων που βρίσκο-
νται σε μεγαλύτερο από το α’ εξάμηνο σπουδών για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και το πρώτο έτος σπουδών 
για τους υποψήφιους διδάκτορες και με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα αποφοιτήσουν πριν παρέλθει η θητεία τους 
στη ΜΟΔΙΠ. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση

7. Η ΜΟΔΙΠ συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω 
και αν δεν έχουν ορισθεί οι εκπρόσωποι των προπτυχι-
ακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψη-
φίων διδακτόρων, των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των 
διοικητικών υπαλλήλων.»

β) Προσθήκη νέου άρθρου με αρίθμηση 5 ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της 
Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) 
Ακαδημαϊκού Τμήματος.

1. Σε κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα συνιστάται Ομάδα Εσω-
τερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) για το συντονισμό και την 
υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης 
του Τμήματος, εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης 
των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Προγραμμάτων Σπουδών.

2. Οι αρμοδιότητες της ΟμΕΑ είναι οι ακόλουθες:
1) Εισηγείται για τη στοχοθεσία και την Πολιτική Ποιό-

τητας του Τμήματος στη Συνέλευση Τμήματος.
2) Σχεδιάζει και οργανώνει τις διαδικασίες εσωτερικής 

αξιολόγησης του Τμήματος και εξωτερικής αξιολόγησης/
πιστοποίησης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία 
με κάθε αρμόδιο.

3) Οργανώνει και παρακολουθεί τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και διδα-
σκόντων από τους φοιτητές.

4) Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών 
δελτίων των διδασκόντων.

5) Ανατροφοδοτεί τα μέλη του Τμήματος (φοιτητές 
και διδάσκοντες) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
από τους φοιτητές.

6) Καταχωρεί τα δεδομένα ποιότητας στο ΟΠΕΣΠ της 
ΕΘΑΑΕ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ.

7) Συντάσσει τις αναγκαίες προτάσεις και αναφορές 
που απαιτούνται για την εσωτερική/εξωτερική αξιολό-
γηση του Τμήματος και την πιστοποίηση των προγραμ-
μάτων σπουδών.

8) Διαμορφώνει τα Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση 
των παρατηρήσεων των αξιολογητών του Τμήματος και 
των πιστοποιητών των προγραμμάτων σπουδών σε συ-
νεργασία με κάθε αρμόδιο.

9) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πα-
νεπιστημίου και την ΕΘΑΑΕ. Μεριμνά για την δημοσιο-
ποίηση των εκθέσεων πιστοποίησης και αξιολόγησης 
του Τμήματος καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληρο-
φορίας από τον υπεύθυνο του ιστοτόπου του Τμήματος.

3. Η ΟμΕΑ του Τμήματος συγκροτείται με απόφαση της 
Συνέλευσης Τμήματος και αποτελείται από:

α) 3 μέλη ΔΕΠ
β) 1 μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ,
γ) 1 μέλος του Διοικητικού προσωπικού, δ)1 εκπρόσω-

πο προπτυχιακών φοιτητών,
ε) 1 εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών και στ) 1 

εκπρόσωπο υποψηφίων διδακτόρων και τα αντίστοιχα 
αναπληρωματικά μέλη τους.

4. Η θητεία των μελών των περιπτώσεων (α), (β) και 
(γ) της ΟμΕΑ και των αναπληρωματικών τους είναι τρι-
ετής και ορίζονται κατόπιν εισήγησης του Προέδρου 
του Τμήματος.

Για την εκπροσώπηση των προπτυχιακών φοιτητών/
τριών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό 
σύλλογο και το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται μετά 
από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς όλους τους 
φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από το β’ εξά-
μηνο σπουδών και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον ένα έτος 
μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με κριτήριο 
επιλογής τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου αριθμού 
ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
γίνεται κλήρωση. Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίστα-
ται ή δεν υποδείξει, εντός του χρονικού διαστήματος που 
έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι 
δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικός και αναπληρωματικός) 
από τους φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή 
πρόσκληση με το ίδιο κριτήριο που αναφέρεται παρα-
πάνω.

Για την εκπροσώπηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό 
σύλλογο και το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται μετά 
από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς όλους τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο 
από το α’ εξάμηνο σπουδών και με κριτήριο επιλογής 
τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου αριθμού ECTS ανά 
εξάμηνο φοίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται 
κλήρωση. Αν ο φοιτητικός σύλλογος δεν υφίσταται ή 
δεν υποδείξει, εντός του χρονικού διαστήματος που έχει 
οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επιλέγονται και οι δύο 
(2) εκπρόσωποι (τακτικό και αναπληρωματικό) από τους 
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φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκλη-
ση με το ίδιο κριτήριο, όπως παραπάνω. Αν το τακτικό 
μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη της θητείας στην ΟμΕΑ, 
αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. Σε περί-
πτωση που και το αναπληρωματικό μέλος αποφοιτήσει 
πριν τη λήξη της θητείας, η διαδικασία επιλογής επανα-
λαμβάνεται.

Για την εκπροσώπηση των υποψηφίων διδακτόρων το 
τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το φοιτητικό σύλλογο 
και το αναπληρωματικό μέλος επιλέγεται με κλήρωση 
μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προς όλους 
τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν ολοκληρώσει 
το πρώτο έτος σπουδών και έχουν καταθέσει όλες τις 
προβλεπόμενες εκθέσεις προόδου. Αν ο φοιτητικός 
σύλλογος δεν υφίσταται ή δεν υποδείξει, εντός του δια-
στήματός που έχει οριστεί, φοιτητή/φοιτήτρια τότε επι-
λέγονται και οι δύο (2) εκπρόσωποι (τακτικό και αναπλη-
ρωματικό) από τους φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στην 
ανοικτή πρόσκληση. Αν το τακτικό μέλος αποφοιτήσει 
πριν τη λήξη της θητείας του στην ΟμΕΑ αντικαθίσταται 
από το αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που και 
το αναπληρωματικό μέλος αποφοιτήσει πριν τη λήξη 
της θητείας, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται.

5. Η διαδικασία προσκλήσεων προς τους φοιτητικούς 
συλλόγους και όλους του φοιτητές γίνεται την 1η Νοεμ-
βρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, με προθεσμία 15 ημερών για την ανταπόκρι-
ση των ενδιαφερομένων και δημοσιοποιείται με ανάρ-
τηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

6. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοι-
τητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων 
διδακτόρων είναι ετήσια.

7. Η ΟμΕΑ συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω 
και αν δεν έχουν υποδειχθεί/επιλεγεί οι εκπρόσωποι των 
προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υπο-
ψηφίων διδακτόρων.»

γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μεταβατικές διατάξεις) 
και αλλαγή αρίθμησης ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοι-
τητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων 
διδακτόρων, που έχουν ορισθεί με το ισχύον σήμερα 
πλαίσιο, θα λήξει μετά την εφαρμογή των προβλεπόμε-
νων διαδικασιών στα άρθρα 5 και 3.»

Κατά τα λοιπά αναφερόμενα η υπ’  αρ. 15934/
12-11-2018 (Β’ 5320) απόφαση της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης «Δομή, οργάνωση και λειτουργία 
του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης» παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

    Αριθμ. 13235 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 823/12756/24-4-2018 

(B’ 1609) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-

στημίου Πατρών περί επανίδρυσης του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός αν-

θεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδομών» του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και της 

υπ’ αρ. 1459/22109/5-7-2018 (Β’ 3158) απόφα-

σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών 

περί έγκρισης του Κανονισμού του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 19 του 
ν.  4521/2018 και της παρ.  γ του άρθρου 17 του 
ν. 4559/2018.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών - 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 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/ 
2017 (Α’  114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», 
δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 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 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας 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).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α΄ 195).

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
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9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.: 823/12756 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχε-
διασμός ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδομών» 
(Β΄ 1609/2018) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως 
έχει διορθωθεί με την υπ’ αρ. 6 διόρθωση σφαλμάτων, 
Β΄ 248/2019 και την 52/420/10048 (Β΄ 1478/2021) και του 
Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών 1459/22109 (Β΄ 3158/2018), όπως έχει διορθωθεί με 
την υπ’ αρ. 26/157/5754 (Β΄ 632/2020) και 78/723/19957 
(ΦΕΚ 2649/2020).

10. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις 20/17-6-2021, 21/
14-7-2021 και 22/28-7-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 40/7.9.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 191/17.9.2021).

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

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 823/12756/24-4-2018 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών 
περί επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός ανθεκτικών, βιώσιμων 
και ευφυών υποδομών» του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, όπως έχει διορθωθεί με την υπ’ αρ. 6 διόρθω-
ση σφαλμάτων (Β΄ 248/2019) και την 52/420/10048 
(Β΄ 1478/2021), από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως 
ακολούθως:

Ο Πίνακας του άρθρου 6 ‘’Πρόγραμμα Μαθημάτων’’ 
για τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο, τρο-
ποποιείται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄
Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας

GPOL_R_16102 7.5 Αρχές Σχεδιασμού Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών
GPOL_A_16105 7.5 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
GPOL_A_16111 7.5 Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών
GPOL_A_16011 7.5 Προηγμένα Υλικά και Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεμβάσεων
GPOL_A_16104 7.5 Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών
GPOL_A_16116 7.5 Εδαφοδυναμική και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων
GPOL_A_16113 7.5 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
GPOL_R_16103 7.5 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β΄
Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές

GPOL_R_16102 7.5 Αρχές Σχεδιασμού Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών
GPOL_B_16011 7.5 Αειφόρος Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
GPOL_B_16012 7.5 Υδροδυναμική και Παράκτια Κυκλοφορία
GPOL_B_16013 7.5 Ανάκτηση Πόρων από Υγρά Απόβλητα
GPOL_A_16113 7.5 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
GPOL_R_16103 7.5 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
GPOL_B_16019 7.5 Εργαστηριακή ανάλυση έργων προστασίας περιβάλλοντος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ΄
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

GPOL_R_16102 7.5 Αρχές Σχεδιασμού Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών
GPOL_R_16103 7.5 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
GPOL_A_16113 7.5 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
GPOL_C_16011 7.5 Συνδεδεμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
GPOL_C_16012 7.5 Αυτονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στις Μεταφορές
GPOL_C_16013 7.5 Βιωσιμότητα Συγκοινωνιακών Έργων στον Κύκλο Ζωής τους

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄
Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας

GPOL_A_16013 7.5 Πειραματικές Μέθοδοι Κατασκευών
GPOL_A_16014 7.5 Υλικά και Κατασκευές υπό Δράση Πυρός
GPOL_A_16015 7.5 Ανάλυση Κατασκευών για Ακραίες Δράσεις

GPOL_A_16012 7.5 Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα για Ανθεκτικότητα και Επανατακτικότητα 
έναντι Ακραίων Δράσεων

GPOL_A_16016 7.5 Σύγχρονος Γεωτεχνικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός
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GPOL_A_16017 7.5 Νέες τεχνολογίες και ενόργανη παρακολούθηση στο σχεδιασμό ανθεκτικών 
γεωτεχνικών κατασκευών

GPOL_A_26110 7.5 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Απόκριση Κατασκευών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β΄

Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές

GPOL_C_16302 7.5 Στατιστική ανάλυση και πιθανοτική μοντελοποίηση ακραίων τιμών για υδρολογικές 
εφαρμογές

GPOL_C_26304 7.5 Περιβαλλοντική Υδραυλική
GPOL_B_16015 7.5 Διαχείριση και Προστασία Παράκτιας Ζώνης
GPOL_B_16016 7.5 Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
GPOL_B_16017 7.5 Τεχνικές Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων
GPOL_C_16016 7.5 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ΄
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

GPOL_C_16014 7.5 Ειδικά θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων
GPOL_C_16015 7.5 Σχεδιασμός συνδεδεμένων και αυτόνομων ευφυών συστημάτων μεταφορών
GPOL_D_26422 7.5 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων
GPOL_C_16016 7.5 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
GPOL_C_16019 7.5 Τεχνολογίες Ψηφιακών Διδύμων και Έξυπνες Διασυνδεδεμένες Υποδομές

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 823/12756/
24-4-2018, όπως έχει διορθωθεί με την υπ’ αρ. 6 διόρθω-
ση σφαλμάτων, Β΄ 248/2019 και την υπ’ αρ. 52/420/10048 
(Β΄ 1478/2021).

Β. Την τροποποίηση και της υπ’ αρ. 1459/22109/
5-7-2018 (Β’ 3158) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών περί έγκρισης του Κανονισμού του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως έχει 
διορθωθεί με την υπ’ αρ. 26/157/5754 (Β΄ 632/2020) και 
78/723/19957 (Β΄ 2649/ 2020), από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 4.4
Η τρίτη πρόταση τροποποιείται ως εξής:
Επιπλέον, οι υποψήφιοι προς επιλογή απόφοιτοι μη 

Πολυτεχνικών Σχολών οφείλουν, εντός των τριών εξετα-
στικών περιόδων (Φεβρουαρίου - Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, 
μη συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων μαθημάτων 
μη- αντιστοίχου εξαμήνου) του ακαδημαϊκού έτους στο 
οποίο καταθέτουν αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ, να εξε-
ταστούν επιτυχώς σε έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα του 
Τμήματος. Η συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται κατόπιν 
αίτησής τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αποτυχία 
σε ένα ή περισσότερα των μαθημάτων αυτών σημαίνει 
αυτόματη απόρριψη της αίτησής τους. Τα ανά ειδίκευση 
του ΠΜΣ εξεταζόμενα μαθήματα αναφέρονται στο Πα-
ράρτημα 4 του παρόντος κανονισμού. Η εξεταστέα ύλη 
και ενδεικτική βιβλιογραφία αναφέρονται στα περιγράμ-
ματα των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 5.4
Η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής:
Αντικατάσταση μαθήματος (πλην των υποχρεωτικών) 

επιτρέπεται κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες κάθε διδα-
κτικού εξαμήνου.

Άρθρο 6.4.6
Η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής:
Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη Συνέλευση, μετά από 

πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ, διδάσκων του προ-
γράμματος ή συνταξιοδοτηθέν μέλος ΔΕΠ, ως επιβλέπων 
καθηγητής (ΕΚ) που έχει την ευθύνη καθοδήγησης του 
φοιτητή στην επιλογή μαθημάτων ή/και επίβλεψης της 
διπλωματικής του εργασίας (εφόσον επιλέξει να εκπο-
νήσει τέτοια εργασία).

Άρθρο 7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Η δεύτερη πρόταση τροποποιείται ως εξής:
Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη 

πρόταση του φοιτητή και του επιβλέποντος, εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης, η διπλωματική ερ-
γασία μπορεί να γραφεί στα Αγγλικά, με υποχρεωτική 
συγγραφή εκτενούς περίληψης τουλάχιστον 10 σελίδων 
στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Οι τρείς πρώτες προτάσεις τροποποιούνται ως εξής:
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορί-

ζεται από τη Συνέλευση. Οι παρουσιάσεις των διπλωμα-
τικών εργασιών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Η

διπλωματική εργασία βαθμολογείται από την ΤΕΕ, 
αμέσως μετά το πέρας παρουσίασής της σε ανοικτό 
ακροατήριο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις 1459/22109 
(Β΄ 3158/2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την 
υπ’ αρ. 26/157/5754 (Β΄ 632/2020) και 78/723/19957 
(ΦΕΚ 2649/2020).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εφαρμόζονται 
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οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Συγκλή-
του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

I

    Αριθμ. 13236 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018

(B΄ 1575) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-

πιστημίου Πατρών περί επανίδρυσης του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων  - Master in Business 

Administration (M.B.A.)» του Τμήματος Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επι-

στημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-

πιστημίου Πατρών και της υπ’ αρ. 1380/21016/

29-6-2018 απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-

πιστημίου Πατρών περί έγκρισης του Κανονι-

σμού του. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 19 του 
ν.  4521/2018 και της παρ.  γ του άρθρου 17 του 
ν. 4559/2018.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων 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 Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας 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).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α’ 195).

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.: α) 830/12775/ 
24-4-2018 (Β΄ 1575) σχετικά με την επανίδρυση, όπως 
έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 3 διόρθωση σφαλ-
μάτων (Β΄ 3364/2019) και την υπ’ αρ. 105/930/25539/
3-8-2020 (Β΄ 3594) και β) 1380/21016/29-6-2018 
(Β΄ 2993) σχετικά με έγκριση Κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)» 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 
με την υπ’ αρ. 4 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364/2019) 
την υπ’ αρ. 105/930/25539/3-8-2020 (Β΄ 3594).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρίαση με αριθμό 18/19-5-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 40/7.9.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 191/17.9.2021).

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

Α. Την τροποποίηση της 830/12775/24-4-2018 (Β΄ 1575) 
απόφασης της Συγκλήτου περί επανίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Πατρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in 
Business Administration (M.B.A.)», όπως ισχύει με την 
υπ’ αρ. 3 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364/2019) και την 
υπ’ αρ. 105/930/25539/3-8-2020 (Β΄ 3594), από ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ο πίνακας του Β’ εξαμήνου των μαθημάτων επιλογής 
της ειδίκευσης ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΜΒΑ_Α201 5 Οργανωσιακή Συμπεριφορά
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ΜΒΑ_Α202 5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
(E-GOVERNANCE)

ΜΒΑ_Α203 5 Διοίκηση Υπηρεσιών

ΜΒΑ_Α204 5 Θεωρία Παιγνίων και Λήψη 
Αποφάσεων

MBA_A207 5
Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών, Αλυσίδας 
Εφοδιασμού και Έργων

MBA_A208 5 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 830/12775/

24-4-2018 (Β΄ 1575) απόφαση της Συγκλήτου και η 
υπ’ αρ. 3 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364/2019) και η 
υπ’ αρ. 105/930/25539/3-8-2020 (Β΄ 3594).

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β΄ 2993/2018) 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Πατρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master 
in Business Administration (M.B.A.)», όπως ισχύει με την 
υπ’ αρ. 4 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364/2019) και την 
υπ’ αρ. 105/930/25539/3-8-2020 (Β΄ 3594), από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 6 Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

Ο πίνακας του Β’ εξαμήνου των μαθημάτων επιλογής 
της ειδίκευσης ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΜΒΑ_Α201 5 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

ΜΒΑ_Α202 5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
(E-GOVERNANCE)

ΜΒΑ_Α203 5 Διοίκηση Υπηρεσιών

ΜΒΑ_Α204 5 Θεωρία Παιγνίων και Λήψη 
Αποφάσεων

MBA_A207 5
Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών, Αλυσίδας 
Εφοδιασμού και Έργων

MBA_A208 5 Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Πόρων

Μεταβατικές διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ισχύουν οι προ-
ηγούμενες αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1380/21016/29-6-2018 
(Β΄ 2993) απόφαση της Συγκλήτου, όπως έχει διορθωθεί 
και ισχύει με το Β΄ 3364/2019 και το Β΄ 3594/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046560810210008*
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