
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεωρητική και 
Πρακτική Φιλοσοφία».

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών με τίτλο «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων 
και Ευφυών Υποδομών».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 822/12755 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεωρητική και 

Πρακτική Φιλοσοφία». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέ-
ματα» β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 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 μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - 
Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποί-
ηση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστο-
λή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων 
της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνε-
δρία 58/18.4.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
5/19.4.2018),

12. Το υπ’ αριθμ. 3181/6.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών,

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λει-
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τουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στην «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως 
γνωστικό αντικείμενο: α) την θεωρητική και β)την πρακτική 
φιλοσοφία σε συστηματική και ιστορική διάσταση σύμφω-
να με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σκοπός του 
προγράμματος είναι: α) να συμβάλει στην προαγωγή της 
φιλοσοφίας ως επιστημονικού κλάδου γενικότερα και της 
ερευνάς στην θεωρητική και την πρακτική φιλοσοφία στην 
Ελλάδα καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας όλων των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος, β)να προσφέρει προχωρημένη 
φιλοσοφική κατάρτιση σε πτυχιούχους τόσο του Τμήματος 
όσο και άλλων επιστημών, που θα εξασφαλίζουν την βελτί-
ωση των επαγγελματικών τους προοπτικών. Συγκεκριμένα, 
οι στόχοι του Π.Μ.Σ. Τήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών εξειδικεύονται ως εξής:

1. Εκπαίδευση και καθοδήγηση νέων ερευνητών στην 
επιστημονική φιλοσοφική μεθοδολογία και σε εξειδικευ-
μένη φιλοσοφική έρευνα στα πεδία ειδίκευσης που προ-
σφέρει, όπως αυτό διαγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.

2. Προετοιμασία νέων ερευνητών ικανών να προχω-
ρήσουν σε διδακτορικές σπουδές στην φιλοσοφία ή σε 
συναφή επιστημονικά πεδία και σε αυτοδύναμη ερευ-
νητική δραστηριότητα.

3. Εμπεριστατωμένη κατάρτιση πτυχιούχων άλλων κλά-
δων – συυμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών 
- σχετικά: α) με τα γνωσιολογικά, οντολογικά και μεθοδο-
λογικά θεμέλια η β) με τις ηθικές και πολιτικές διαστάσεις 
των επιστημών, που θα τους προσφέρει το θεωρητικό και 
πρακτικό φιλοσοφικό υπόβαθρο για την άσκηση της επι-
στήμης τους στον επαγγελματικό χώρο από θέσεις αυξημέ-
νων απαιτήσεων στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης.

4. Ανάπτυξη της ευελιξίας και ευρύτητας σκέψης κα-
θώς και της ικανότητας επίλυσης σύνθετων προβλημά-
των και διαχείρισης κρίσιμων ανθρώπινων καταστάσεων 
μέσω της συστηματικής καλλιέργειας της αναλυτικής, 
συνθετικής και κριτικής ικανότητας ως ουσιαστικών 
εφοδίων για ανώτερα στελέχη σε θέσεις ευθύνης και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

5. Ανάπτυξη και προώθηση της γνώσης και της παραγω-
γής πρωτότυπου ερευνητικού έργου στα γνωστικά αντικεί-
μενα του Π.Μ.Σ. με την δημιουργία ερευνητικών ομάδων 
υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος βάσει της 
αρχής της ενότητας ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας.

6. Ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασί-
ας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Ερευνητικά 
Κέντρα και Ινστιτούτα της Eλλάδας, κρατών-μελών της 
E.E. και άλλων κρατών του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοασοφία» στις 
ακόλουθες ειδικεύσεις:

1) «Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική»
2) «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-
μάτων και Σχολών πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120). Το πρώτο έτος σπουδών είναι κοινό 
και για τις δύο ειδικεύσεις. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον:

α) εξεταστούν επιτυχώς τουλάχιστον σε επτά (7) μα-
θήματα και συγκεκριμένα σε: τέσσερα (4) μαθήματα 
κορμού (μαθήματα 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών), 
εκ των οποίων υποχρεωτικά σε τουλάχιστον ένα μάθη-
μα “Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής” και ένα 
μάθημα “Θέματα Ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας” και 
σε τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης,

β) συμμετάσχουν επιτυχώς στο σεμινάριο εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας και

γ) περατώσουν κατά τα οριζόμενα επιτυχώς την δι-
πλωματική τους εργασία στην ειδίκευση. δ) Επί πλέον 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στο πλαίσιο 
των σπουδών τους και της εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας να παρακολουθούν ενεργά τα Συνέδρια, 
Ερευνητικά Σεμινάρια κ.λπ., που διοργανώνει το Τμήμα 
και πλαισιώνουν το Π.Μ.Σ.

1. Το Π.Μ.Σ περιλαμβάνει συνολικά 34 κατ΄επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν και καλύ-
πτουν τις δύο ειδικεύσεις. Στο Α΄ έτος σπουδών προβλέ-
πονται συνολικά δέκα (10) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις (μαθήματα 
κορμού). Στο Β’ έτος σπουδών προβλέπονται δώδεκα 
(12) κατ΄επίλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ανά ειδίκευση.

2. Οι φοιτητές επιλέγουν ειδίκευση στο τέλος του Β΄ 
εξαμήνου σπουδών και διπλωματική εργασία εντός του 
Γ΄εξαμήνου σπουδών υποχρεωτικά στην ειδίκευση.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγρα-
φή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνεται στην 
ελληνική ή/και στην αγγλική ή σε μια άλλη από τις τρεις 
βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (γαλλική, γερμανική).

4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων 
και του προγράμματος που πλαισιώνει το πρόγραμμα 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

5. Οι φοιτητές δύνανται – εφόσον προσφέρεται − να 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε πεδία συναφή 
με το αντικείμενο του ΠΜΣ, η οποία ισοδυναμεί με ένα 
μάθημα ειδίκευσης Γ’ ή Δ’ εξαμήνου (10 Π.Μ.). Η πρα-
κτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί άπαξ. Η επιλογή των 
φοιτητών για την πρακτική άσκηση γίνεται με κριτήρια 
που ορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών 
του Π.Μ.Σ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο έτος σπουδών 

Μαθήματα Κορμού (κοινά και στις δύο ειδικεύσεις)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά δύο μαθήματα
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
TPP_1001

2Χ15

Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι
TPP_1002 Θέματα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας Ι
TPP_1003 Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης Ι
TPP_1004 Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νού Ι
TPP_1005 Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης Ι
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά δύο μαθήματα
Κωδικός Π.Μ Τίτλος
TPP_1006

2X15

Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής ΙΙ
TPP_1007 Θέματα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας ΙΙ
TPP_1008 Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΙΙ
TPP_1009 Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νού ΙΙ
TPP_10010 Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ 30

2ο έτος σπουδών
Μαθήματα Ειδίκευσης

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ και ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 2 μαθήματα
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
TPP_301A

2Χ10

Γνωσιοθεωρία Ι
TPP_302A Μεταφυσική Ι
TPP_303A Ειδικά θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι
TPP_304A Αισθητική
TPP_305A Φιλοσοφία του Νου
TPP_306A Φιλοσοφία της Γλώσσας
TPP_307A Φιλοσοφία της Τέχνης Ι
TPP_308 Πρακτική Άσκηση Ι
Υποχρεωτικά μαθήματα
TPP_309A 10 Διπλωματική Εργασία – 1ο μέρος
ΣΥΝΟΛΟ 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 1 μάθημα
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
TPP_401A

1Χ10

Γνωσιοθεωρία ΙΙ
TPP_402A Μεταφυσική ΙΙ
TPP_403A Ειδικά θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής ΙΙ
TPP_404A Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ
TPP_405A Φιλοσοφία της Επιστήμης
TPP_406A Πρακτική Άσκηση ΙΙ
Υποχρεωτικά μαθήματα
TPP_407A 2 Σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
TPP_408A 18 Διπλωματική εργασία – 2ο μέρος
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΗΘΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά 2 μαθήματα
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
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TPP_301B

2Χ10

Ηθική Φιλοσοφία Ι
TPP_302B Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ
TPP_303B Πολιτική Φιλοσοφία Ι
TPP_304B Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ
TPP_305B Σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας
TPP_306B Φιλοσοφία του Δικαίου
TPP_307B Φιλοσοφία της Τέχνης Ι
TPP_308B Πρακτική Άσκηση Ι
Υποχρεωτικά μαθήματα
TPP_308B 10 Διπλωματική εργασία – 1ο μέρος
ΣΥΝΟΛΟ 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν: οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
TPP_401B

1Χ10

Ηθική Φιλοσοφία ΙΙΙ
TPP_402B Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙΙ
TPP_403B Κοινωνική Φιλοσοφία Ι
TPP_404B Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ
TPP_405B Κοινωνική Φιλοσοφία ΙΙ
TPP_406B Πρακτική Άσκηση ΙΙ
Υποχρεωτικά μαθήματα
TPP_407B 2 Σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
TPP_408B 18 Διπλωματική εργασία – 2ο μέρος
ΣΥΝΟΛΟ 30

Η αρίθμηση Ι, ΙΙ, III των μαθημάτων δεν σημαίνει κατ΄ 
ανάγκην αλληλουχία περιεχομένου, αλλά απλή διαφορά.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

1. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατά προκή-
ρυξη ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

2. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ 
έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών θα ορίζεται σύμφωνα προς τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλοσοφίας 
είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ. 
Για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος είναι 
διαθέσιμοι κατάλληλοι χώροι (αίθουσες σεμιναρίων, δι-
αλέξεων και γραφεία με ηλεκτρονικό εξοπλισμό) καθώς 
και ειδική ερευνητική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας, αναγνω-
στήριο και κέντρο Η/Υ. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λει-
τουργεί οργανωμένη Κεντρική Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία 
Πληροφόρησης (ΒΥΠ), η οποία προσφέρει πρόσβαση 
σε τράπεζες πληροφοριών και σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά, παρέχει υπηρεσίες διαδανεισμού και είναι 
συνδεδεμένη με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και 
του Εξωτερικού. Επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέ-
χει δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e−Class).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:

Α. ΕΣΟΔΑ
Το Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει τέλη φοίτησης και θα χρη-

ματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του αρμόδιου 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες 
φορέων του δημόσιου τομέα, πόρους από ερευνητικά 
προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και από κάθε 
άλλη νόμιμη πηγή χρηματοδότησης.

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού 4.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ------

Δαπάνες αναλωσίμων 2.500
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Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ -----

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του Π.Μ.Σ.

-----

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

-----

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 -----

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης -----

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

5.500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) ------

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του 
ν. 4485/2017

Σύνολο (100%) 14.000

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Η πρώτη προκήρυξη του Π.Μ.Σ. θα γίνει για το ακα-
δημαϊκό έτος 2019/2020. Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. προ 
της ισχύος του παρόντος ολοκληρώνουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 175429/Β7 
υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ 3030/2014, τ.Β’). Όσα θέματα 
δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται 
από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από 
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

Αριθμ. 823/12756 (2)
   Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πα-

τρών με τίτλο «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσι-

μων και Ευφυών Υποδομών». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

4.8.2017) ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και 
ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέμα-
τα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 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 μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση -
Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποί-
ηση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρία 20/18.4.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
5/19.4.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. 944/10.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει 
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και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) στο «Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυ-
ών Υποδομών» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως 
γνωστικό αντικείμενο το σχεδιασμό υποδομών όπως είναι 
κτίρια, γέφυρες, φράγματα, γεωτεχνικά έργα, συγκοινωνι-
ακές υποδομές, υδραυλικά έργα, έργα προστασίας περι-
βάλλοντος κ.ά., κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι ανθεκτικές, 
βιώσιμες και να λειτουργούν κατά αποτελεσματικό τρόπο. 
Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τις θεωρητικές αρχές του σχε-
διασμού όσο και την εμπειρία που πηγάζει από την υλοποί-
ηση αντίστοιχων υποδομών. Η εκπαίδευση στα πλαίσια του 
προγράμματος παρέχεται στις παρακάτω τρεις ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α’: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα 
Υψηλής Επιτελεστικότητας.

Ειδίκευση Β’: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική 
για Βιώσιμες Υποδομές και

Ειδίκευση Γ’: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Δια-
χείρισης Έργων

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού 

στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και 

εφαρμοσμένης γνώσης στα αντικείμενα αυτά,
γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να προσφέρουν 

εξειδικευμένο έργο για την παραγωγή ανθεκτικών βιώ-
σιμων και ευφυών υποδομών, να διεξάγουν ανεξάρτητη 
και πρωτότυπη έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα του 
Π.Μ.Σ. και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε 
συναφείς επιστημονικές περιοχές,

ε. η παραγωγή επαγγελματικών στελεχών που έχουν 
τα εφόδια να εργαστούν ως στελέχη σε θέσεις αυξη-
μένης ευθύνης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στο «Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευ-
φυών Υποδομών» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α’: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα 
Υψηλής Επιτελεστικότητας

Ειδίκευση Β’: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική 
για Βιώσιμες Υποδομές

Ειδίκευση Γ’: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Δια-
χείρισης Έργων

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μη-

χανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Μηχανικών 
Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι 
Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων 
και πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ των 
Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του 
Πολιτικού Μηχανικού. Για μη Πολιτικούς Μηχανικούς καθορί-
ζονται στον εσωτερικό κανονισμό ειδικά κριτήρια εισαγωγής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εξήντα (60). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. 
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας θα είναι η ελληνική και/ή αγγλική κατά τα 
προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό. Για τη λήψη 
Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και 
τα κατ’ επιλογήν μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ 
εξάμηνο και Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς 
διπλωματική εργασία κατά το Β’ εξάμηνο. Η διπλωματική 
εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) μαθή-
ματα επιλογής από τον πίνακα των μαθημάτων, καθένα 
από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS. Το πρόγραμμα 
των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
GPOL_R_16101 7.5 Διακινδύνευση και Αξιοπιστία Υποδομών

Α.2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
7.5 Μάθημα Επιλογής
7.5 Μάθημα Επιλογής
7.5 Μάθημα Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

7.5 Μάθημα Επιλογής
7.5 Μάθημα Επιλογής

GPOL_R_16100 15.0 Διπλωματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ 30
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Τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο είναι ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄
GPOL_R_16102 7.5 Βασικές 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΄
GPOL_R_16102 7.5 Βασικές 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_B_16014 7.5 Ανάπτυξη, Προστασία και Αποκατάσταση Υπογείων Υδάτων
GPOL_A_16113 7.5 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
GPOL_R_16103 7.5 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ΄
GPOL_R_16102 7.5 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών 
GPOL_C_16011 7.5 Συνδεδεμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
GPOL_C_16012 7.5 Αυτονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στις Μεταφορές
GPOL_R_16103 7.5 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
GPOL_C_16013 7.5 Βιωσιμότητα Συγκοινωνιακών Έργων στον Κύκλο Ζωής τους
GPOL_A_16113 7.5 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄ 
GPOL_A_16013 7.5 Πειραματικές Μέθοδοι Κατασκευών
GPOL_A_26110 7.5 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Απόκριση 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 Επανατακτικότη-
τα έναντι Ακραίων Δράσεων

GPOL_A_16016 7.5 Σύγχρονος Γεωτεχνικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός
GPOL_A_16017 7.5 Νέες Τεχνολογίες στη Γεωτεχνική Μηχανική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β΄
GPOL_C_16302 7.5 Διαχείριση Υδατικών Πόρων
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_B_16018 7.5 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες στο Σχεδιασμό 
και τη Διαχείριση Βιώσιμων Τεχνικών Υποδομών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ
GPOL_C_16014 7.5 Ειδικά θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων 
GPOL_C_16015 7.5 Σχεδιασμός Συστημάτων Πολυμεσικών και Συνδυασμένων Μεταφορών
GPOL_D_26422 7.5 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
GPOL_C_16016 7.5 Ανάλυση Δεδομένων

GPOL_B_16018 7.5 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Βιώσιμων
Τεχνικών Υποδομών
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (35). Ο αριθμός ει-
σακτέων ανά κατεύθυνση θα καθορίζεται στην ανακοί-
νωση για εισαγωγή που εκδίδεται κάθε χρόνο. Τα μέλη 
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 
(αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και μονάδες εκ-
παίδευσης και έρευνας, υπολογιστικό κέντρο, γραμ-
ματεία κλπ.) επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ. Μέσω της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) 
παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης (e-class), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης 
στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τις επιστημονικές 
τράπεζες πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες 
βιβλιοθήκες, κλπ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-2026 σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. --
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 15000

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα 5000

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα --
Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 5000

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαρια-
σμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. --

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία* --
Σύνολο 25000

* Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 13000
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές --

Δαπάνες αναλωσίμων 2000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ 4000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 4000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

--

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

--

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 --

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης --
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προ-
βολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) --

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 --
Σύνολο (100%) 25000

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισή-
χθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018 εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Παράλληλα με το εν λόγω Πρόγραμμα θα συνεχίσει 
τη λειτουργία του μέχρι 28-2-2019 το Κοινό Πρόγραμμα 
του Τμήματος σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της 
Παβίας - Ιταλία, Joseph Fourier της Grenoble - Γαλλία 
και το Middle East University της Άγκυρας - Τουρκία που 
λειτουργεί στα πλαίσια του Erasmus Mundus.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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