
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018 
(Β΄ 3273) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς περί επανίδρυσης του προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο 
«Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκ-
παιδευτικών Μονάδων», όπως μετονομάστηκε με 
την υπ’ αρ. 20202186/26-3-2020 (Β΄  1336) όμοια 
απόφαση.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184863/26.7.2018 
(Β΄  3861) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς περί έγκρισης του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Πληροφορική» (Master of 
Science (M.Sc.) in «Informatics»).

3 Υπερωριακή απασχόληση Διοικητικών Υπαλλή-
λων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 823/12756 (Β΄  1609/
2018) απόφασης επανίδρυσης του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδια-
σμός ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδο-
μών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ 
αρ. 6 διόρθωση σφαλμάτων, Β΄ 248/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20212381 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018 

(Β΄ 3273) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-

πιστημίου Πειραιώς περί επανίδρυσης του προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτ-

λο «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων», όπως μετονομάστη-

κε με την υπ’ αρ. 20202186/26-3-2020 (Β΄ 1336) 

όμοια απόφαση.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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 ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29.9.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών  - Λοιπά θέματα», β)  164530/Ζ1/3.10.2017 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μετα-
φοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρ-
τημα διπλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 
αυτού.

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
617) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί 
εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1.12.2017 έως 30.11.2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς έως 31.8.2022 (ΑΔΑ:9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).

8. Την υπ’ αρ. 20205711/9.9.2020 απόφαση του Πρύτα-
νη (ΑΔΑ:65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018 (Β΄ 3273) απόφαση 
Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχει-
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020 (Β΄ 1336), 
20204751/20.7.2020 (Β΄ 3047) και 20207254/5.11.2020 
(Β΄ 5065) αποφάσεις της Συγκλήτου.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 9η/8.3.2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (συνεδρίαση 23η/12.3.2021).

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, την 
υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018 (Β΄ 3273) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομική της Εκπαίδευσης 
και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» ως ακολούθως:

Το άρθρο 5 «Χρονική διάρκεια», αντικαθίσταται ως 
εξής:

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται 
σε πλήρους φοίτησης με τρία (3) εξάμηνα, και σε δύο (2) 
επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης».

Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων», αντικαθίσταται 
ως εξής: 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε 
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΔΜΣ περιλαμβάνει διδα-
κτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) 
ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Ως γλώσσα διδα-
σκαλίας ορίζεται η ελληνική. Ο μεταπτυχιακοί φοιτητές 
πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυ-
χώς σε δέκα (10) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα 
καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης 
και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό 
διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα 
είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΔΜΣ ανέρχεται 
στις 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά, τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Υ/Ε Πιστωτικές
μονάδες

1 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Υ 6

2 Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θεσμοί Υ 6

3 Οικονομικά της Εκπαίδευσης Υ 6

4 Μάθημα Επιλογής Ε 6

5 Μάθημα Επιλογής Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας Ε

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ε

Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ε

Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση Ε

Ηγεσία στην Εκπαίδευση Ε

Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση Ε

Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Ε

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων Υ 6

7 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Υ 6

8 Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες Υ 6

9 Μάθημα Επιλογής Ε 6

10 Μάθημα Επιλογής Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Λήψη Στρατηγικών αποφάσεων και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές

Logistics - Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση

Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στην εκπαίδευση με τη χρήση SPSS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 30

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων 
όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί ομοίως να γίνει με αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα περατώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης Συγκλήτου.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Aπριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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Αριθμ. 20212378 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184863/26.7.2018 

(Β΄ 3861) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς περί έγκρισης του Κανονισμού 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 

Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, με τίτλο «Πληροφορική» (Master of 

Science (M.Sc.) in «Informatics»).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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 ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 (Β΄ 4334) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α)  163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 164530/Ζ1/3.10.2017 «Άμεσες ενέργειες 
και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ει-
δικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
γ)  203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»  (Α΄ 189).

7. Το Υ.Ο.Δ.Δ. 617/2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21.11.2017 διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1.12.2017 έως 
30.11.2021 και το Υ.Ο.Δ.Δ. 722/2019 (ΑΔΑ:906Ξ4653ΠΣ-
ΗΝΒ) στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29.8.2019 υπουργική απόφαση περί παράτασης της 
θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς έως 31.8.2022.

8. Την υπ’ αρ. 20205711/9.9.2020 απόφαση του Πρύτα-
νη (ΑΔΑ:65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20184863/26.7.2018 (Β΄ 3861) απόφα-
ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που 
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς, με τίτλο «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) 
in «Informatics»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
20194524/21.6.2019 (Β΄ 2924) και 20204902/23.7.2020 
(Β΄ 3404) αποφάσεις της Συγκλήτου.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(συνεδρίαση 10η/19.2.2021).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021, της υπ’ αρ. 20184863/26.7.2018 (Β΄ 3861) απόφα-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που 
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς, με τίτλο «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) 
in «Informatics»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως 
ακολούθως:

Το άρθρο 10 «Εξετάσεις - Έλεγχος γνώσεων» αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 10 
Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχι-
στον δέκα (10) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδο-
μάδες εξετάσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/
εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύμα-
τος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή 
του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους 
μαθήματα του ΠΜΣ καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο 
οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γρα-
πτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε 
εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολόγηση 
γίνεται στην κλίμακα 0-10: ο φοιτητής θεωρείται από 0 
έως και 4,99 αποτυχών και από 5 έως και 10 επιτυχών. Η 
βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ του Τμήματος εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.
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Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας 
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων.

Στο 4ο εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
ατριβής. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση 
του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινό-
μενος τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής, ο προτει-
νόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής 
οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής.

Η ΣΕ συντάσσει και η Συνέλευση εγκρίνει Οδηγό σύ-
νταξης μεταπτυχιακής διατριβής, ο οποίος κοινοποιείται 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και περιλαμβάνει οδηγί-
ες και πρότυπο συγγραφής της μεταπτυχιακής διατριβής.

Οι μεταπτυχιακές διατριβές, εφόσον εγκριθούν από 
την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Επίσης, γίνεται ηλε-
κτρονική κατάθεση της μεταπτυχιακής διατριβής από 
τον ίδιο τον φοιτητή, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα 
με απόφαση της Συγκλήτου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων του ΠΜΣ 
για την αντίστοιχη κατεύθυνση που έχει επιλέξει, όπως 
αναφέρονται στο Άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού και 
να εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή, συγκεντρώνοντας 
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Ο βαθμός του ΔΜΣ καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και το βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που αποφασίζει η 
Συνέλευση. Ο βαθμός του ΔΜΣ με ευθύνη της Γραμμα-
τείας, καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή. 
Περιπτώσεις παραπτωμάτων που συνιστούν παραβί-
αση της Ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως ενδεικτικά 
αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών 
και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφο-
ρά, συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά 
από απόφαση της Συνέλευσης. Τα γραπτά φυλάσσονται 
υποχρεωτικά και με επιμέλεια του διδάσκοντος για δύο 
(2) χρόνια. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γρα-
πτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός 
αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε 
άλλη διοικητική διαδικασία. Η καταστροφή γίνεται σε 
συσκευές καταστροφής εγγράφων του Ιδρύματος και τα 
προϊόντα της καταστροφής ανακυκλώνονται.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Aπριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 29842 (3)
Υπερωριακή απασχόληση Διοικητικών Υπαλλή-

λων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

4. 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).

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 διαπιστωτι-
κή πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παρά-
ταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

6. Την υπ’ αρ. 43283/9.9.2019 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

7. Την υπ’ αρ. 49968/3.10.2019 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής«Ανασυγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

8. Την υπ’ αρ. 51930/17.7.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός του 
Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Β΄ 3143).

9. Την υπ’ αρ. 61334/11.9.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Τροποποίησης 
Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής».

10. Την υπ’ αρ. 6427/2.7.2018 πράξη της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανο-
νιστική απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την 
Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανε-
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πιστημίου Δυτικής, Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού 
του» (Β΄ 3122), η οποία τροποποιήθηκε:

α. με την υπ’ αρ. 5161/6.2.2019 «Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 6427/2018 (Β΄ 3122) κανονιστικής απόφασης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 626),

β. με την υπ’ αρ. 29817/29.4.2020 «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 6427/2.7.2018 (Β΄ 3122): ”Κανονιστικής απόφασης 
Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής, Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του”» (Β΄ 1828), 
καθώς και

γ. με την υπ’ αρ. 55020/29.7.2020 «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 6427/2.7.2018 (Β΄ 3122): “Κανονιστικής απόφασης 
Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής, 
Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του”» (Β΄ 3602).

11. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιο-
νομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, Μισθολογι-
κές Ρυθμίσεις και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις εφαρμογής 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

13. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

14. Την υπ’ αρ. 2/31029/6.5.2016 (με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
ΟΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
σχετικά με την: «Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των 
Διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

15. Το γεγονός ότι, η υπερωριακή απασχόληση των 
Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών.

16. Το γεγονός ότι, έχει εγκριθεί, για υπερωριακή απα-
σχόληση Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κονδύλι ύψους 350.000,00 ευρώ στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, ΚΑΕ: 0261.

17. Την υπ’ αρ. 4/18.3.2021, Θέμα 5ο (με ΑΔΑ: ΩΜ-
Τ546Μ9ΞΗ-ΥΙ4) πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την «Έγκριση Υπε-
ρωριακής Απασχόλησης Διοικητικών Υπαλλήλων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

18. Την υπ’ αρ. 334/31.3.2021 (με ΑΔΑ: 928Υ46Μ9ΞΗ-
4Ι2) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης 
Οικονομικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, απο-
φασίζει:

την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για απογευ-
ματινή εργασία:

- έως την 22η ώρα και μέχρι εξήντα (60) ώρες για μέρος 
του Α΄ εξαμήνου του έτους 2021 και συγκεκριμένα για 
τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο και

- έως εκατό (100) ώρες για μέρος του Β΄ εξαμήνου του 
έτους 2021 και συγκεκριμένα για τους μήνες τους Ιούλιο, 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο σε έκα-
στον εκ των 360 Διοικητικών Υπαλλήλων που υπηρετούν 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη προ-
κειμένου να καλυφθούν εποχιακές και έκτακτες ανάγκες 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο 
πρώην Ιδρυμάτων, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
Συγκεκριμένα:

- τη συγχώνευση της διαχείρισης των θεμάτων της Δι-
εύθυνσης Διοικητικού των δύο πρώην Ιδρυμάτων, Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας,

- τη διευθέτηση γενικών θεμάτων που ανακύπτουν 
καθημερινά ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο 
πρώην Ιδρυμάτων, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας,

- τις αυξημένες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 
φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 
Ιδρύματος, λόγω της αλλαγής των δύο πρώην Ιδρυμάτων, 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Τεχνολογικού Τομέα σε Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα,

- τη μελέτη, συγκέντρωση και τον καθορισμό διαδικα-
σιών για την ορθή λειτουργία των διοικητικών υπηρεσι-
ών του Ιδρύματος, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των 
δύο πρώην Ιδρυμάτων, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας,

- τη συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων των 
φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του 
Ιδρύματος στο νέο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, ως απο-
τέλεσμα της συγχώνευσης των δύο πρώην Ιδρυμάτων, 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας,

- την αντιστοίχιση των μαθημάτων των παλαιών - Τ.Ε.Ι. - 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών με τα νέα του 
Πανεπιστημίου,

- τη συγχώνευση και διαχείριση των θεμάτων της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης 
των δύο πρώην Ιδρυμάτων, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας,

- τη συγχώνευση των πληροφοριακών συστημάτων, 
των δύο πρώην Ιδρυμάτων, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας, καθώς και τη διαχείριση των θεμάτων που ανα-
κύπτουν καθημερινά ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης,

- την καταβολή αποδοχών Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 
και Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σύμφωνα 
με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),

- την προετοιμασία και την έγκαιρη ανάρτηση Οικονο-
μικών Καταστάσεων Πληρωμών - Αμοιβών στην Ενιαία 
Αρχή Πληρωμής,

- την προετοιμασία και την έγκαιρη ανάρτηση Συμβά-
σεων Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και Έκτα-
κτου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ»,
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- την επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών Δ.Ε.Π., 
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύμα-
τος, στο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
Προγράμματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

- την υποστήριξη συνεδριάσεων Συλλογικών Οργά-
νων, τόσο στα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών, όσο 
και τις Υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης,

- την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, που 
επέφερε στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος η 
συγχώνευση των δύο πρώην Ιδρυμάτων, Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας,

- την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που 
επέφερε στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος η 
ένταξη της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

- τη σύνταξη του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος,
- τη σύνταξη του νέου Εσωτερικού Κανονισμού του 

Ιδρύματος,
- την οργάνωση, επιμέλεια και διεξαγωγή Ενημερωτι-

κών Εκδηλώσεων, Ημερίδων, Συνεδρίων κτλ.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
350.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2021, ΚΑΕ: 0261 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 1 Aπριλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 52/420/10048 (4)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 823/12756 (Β΄ 1609/

2018) απόφασης επανίδρυσης του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδια-

σμός ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδο-

μών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 

όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 6 

διόρθωση σφαλμάτων, Β΄ 248/2019.

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» (B΄ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29.9.2017 «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 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
και γ) 227378/Ζ1 22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», και στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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 νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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) 823/12756 (Β΄ 1609/2018) για την επανίδρυση και,
β) όπως έχει διορθωθεί με την υπ’ αρ. 6 διόρθωση 

σφαλμάτων, Β΄ 248/2019.
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-

λιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών (υπ’ αρ. 19/10.6.2020 συνεδρίαση).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ αρ. 
33/12.3.2021 συνεδρίαση).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (υπ’ αρ. 185/1.4.2021 συνεδρίαση).

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 απόφα-
σης (B΄ 1609/2018) επανίδρυσης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 
Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός ανθεκτικών, βιώσιμων 
και ευφυών υποδομών», όπως έχει διορθωθεί με την υπ’ 
αρ. 6 διόρθωση σφαλμάτων, B΄ 248/2019, από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Ο Πίνακας του άρθρου 6 “Πρόγραμμα μαθημάτων’’ 
τροποποιείται ως εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Κωδικός Π.Μ. Τί τλος Κωδικό ς Π.Μ. Τί τλος

GPOL_R_16101 7.5 Διακινδύ νευση και 
Αξιοπιστί α Υποδομώ ν

7.5

7.5

GPOL_R_16100 15.0 Διπλωματική 
Εργασί α 

Α.2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

7.5
7.5

Μά θημα Επιλογή ς
Μά θημα Επιλογή ς

7.5 Μά θημα Επιλογή ς
ΣΥΝΟΛΟ 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

Τα διαθέ σιμα μαθή ματα επιλογή ς ανά  εξάμηνο είναι ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄ 
Υλικά , Κατασκευέ ς και Γεωτεχνικά  Έ ργα Υψηλή ς Επιτελεστικό τητας 

GPOL_R_16102 7.5 Βασικέ ς Αρχέ ς Σχεδιασμού  Ανθεκτικώ ν, Βιώ σιμων και Ευφυώ ν Υποδομώ ν 

GPOL_A_16105 7.5 Δυναμική  Ανά λυση Κατασκευώ ν με τη Μέ θοδο των Πεπερασμέ νων Στοιχεί ων 

GPOL_A_16111 
GPOL_A_16011 
GPOL_A_16104 

7.5 
7.5 
7.5 

Στοχαστική  Δυναμική  των Κατασκευώ ν 
Προηγμέ να Υλικά  και Σύ γχρονες Τεχνολογί ες Επεμβά σεων 
Ανασχεδιασμό ς Υφιστά μενων Κατασκευώ ν 

GPOL_A_16116 7.5 Εδαφοδυναμική  και Αντισεισμικό ς Σχεδιασμό ς Θεμελιώ σεων 

GPOL_A_16113 
GPOL_R_16103 

7.5 
7.5 

Εφαρμοσμέ να Μαθηματικά  
Μέ θοδοι Βελτιστοποί ησης 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β΄  
Υδραυλική  και Περιβαλλοντική  Μηχανική  για Βιώ σιμες Υποδομέ ς 

GPOL_R_16102 7.5 Βασικέ ς Αρχέ ς Σχεδιασμού  Ανθεκτικώ ν, Βιώ σιμων και Ευφυώ ν Υποδομώ ν 

GPOL_B_16011 7.5 Αειφό ρος Διά θεση Υγρώ ν Αποβλή των 

GPOL_B_16012 
GPOL_B_16013 

7.5 
7.5 

Υδροδυναμική  και Παρά κτια Κυκλοφορί α 
Ανά κτηση Πό ρων από  Υγρά  Από βλητα 

GPOL_B_16014 7.5 Ανά πτυξη, Προστασί α και Αποκατά σταση Υπογεί ων Υδά των 

GPOL_A_16113 
GPOL_R_16103 

7.5 
7.5 

Εφαρμοσμέ να Μαθηματικά  
Μέ θοδοι Βελτιστοποί ησης 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ΄  
Ευφυή  Συστή ματα Μεταφορώ ν και Διαχεί ρισης Έ ργων 

GPOL_R_16102 7.5 Βασικέ ς Αρχέ ς Σχεδιασμού  Ανθεκτικώ ν, Βιώ σιμων και Ευφυώ ν Υποδομώ ν 

GPOL_C_16011 7.5 Συνδεδεμέ να Ευφυή  Συστή ματα Μεταφορώ ν 

GPOL_C_16012 
GPOL_R_16103 

7.5 
7.5 

Αυτονομί α και Τεχνητή  Νοημοσύ νη στις Μεταφορέ ς 
Μέ θοδοι Βελτιστοποί ησης 

GPOL_C_16013 7.5 Βιωσιμό τητα Συγκοινωνιακώ ν Έ ργων στον Κύ κλο Ζωή ς τους 

GPOL_A_16113 7.5 Εφαρμοσμέ να Μαθηματικά  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄  
Υλικά , Κατασκευέ ς και Γεωτεχνικά  Έ ργα Υψηλή ς Επιτελεστικό τητας 

GPOL_A_16013 7.5 Πειραματικέ ς Μέ θοδοι Κατασκευώ ν 

GPOL_A_26110 7.5 Τεχνική  Σεισμολογί α και Σεισμική  Από κριση Κατασκευώ ν 

GPOL_A_16014 7.5 Υλικά  και Κατασκευέ ς υπό  Δρά ση Πυρό ς 

GPOL_A_16015 
GPOL_A_16012 

7.5 
7.5 

Ανά λυση Κατασκευώ ν για Ακραί ες Δρά σεις 
Σχεδιασμό ς Κατασκευώ ν από  Χά λυβα για Ανθεκτικό τητα και Επανατακτικό τητα έ ναντι 
Ακραί ων Δρά σεων 

GPOL_A_16016 
GPOL_A_16017 

7.5 
7.5 

Σύ γχρονος Γεωτεχνικό ς Αντισεισμικό ς Σχεδιασμό ς 
Νέ ες Τεχνολογί ες στη Γεωτεχνική  Μηχανική  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β΄  
Υδραυλική  και Περιβαλλοντική  Μηχανική  για Βιώ σιμες Υποδομέ ς 

GPOL_C_16302 7.5 Διαχεί ριση Υδατικώ ν Πό ρων 

GPOL_C_26304 
GPOL_B_16015 

7.5 
7.5 

Περιβαλλοντική  Υδραυλική  
Διαχεί ριση και Προστασί α Παρά κτιας Ζώ νης 

GPOL_B_16016 7.5 Προσομοί ωση Εγκαταστά σεων Επεξεργασί ας Λυμά των 

GPOL_B_16017 
GPOL_B_16018 

7.5 
7.5 

Τεχνικέ ς Αποκατά στασης Οικοσυστημά των 
Περιβαλλοντικοί  Παρά γοντες στο Σχεδιασμό  και τη Διαχεί ριση Βιώ σιμων Τεχνικώ ν Υπο-
δομώ ν 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ΄  
Ευφυή  Συστή ματα Μεταφορώ ν και Διαχεί ρισης Έ ργων 

GPOL_C_16014 7.5 Ειδικά  θέ ματα Ευφυώ ν Συστημά των Μεταφορώ ν και Διαχεί ρισης Έ ργων 

GPOL_C_16015 7.5 Σχεδιασμό ς Συστημά των Πολυμεσικώ ν και Συνδυασμέ νων Μεταφορώ ν 

GPOL_D_26422 7.5 Τεχνολογί ες Πληροφορική ς και Επικοινωνιώ ν στην Διαχεί ριση Τεχνικώ ν Έ ργων 

GPOL_C_16016 7.5 Ανά λυση Δεδομέ νων 

GPOL_B_16018 7.5 Περιβαλλοντικοί  Παρά γοντες στο Σχεδιασμό  και τη Διαχεί ριση Βιώ σιμων Τεχνικώ ν Υπο-
δομώ ν 

GPOL_C_16019 7.5 Τεχνολογί ες Ψηφιακώ ν Διδύ μων και Έ ξυπνες Διασυνδεδεμέ νες Υποδομέ ς 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αρ. 823/12756 (Β΄ 1609/2018) αποφάσεις επανίδρυσης του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδομών» του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορθωθεί με την υπ’ αρ. 6 διόρθωση 
σφαλμάτων, Β΄ 248/2019.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 5 Απριλίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17850 Τεύχος B’ 1478/13.04.2021

*02014781304210012*

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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