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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο με τίτλο 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (MBA 
Food Business Management).

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master 
in Education).

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Πατρών με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Αστικός 
Σχεδιασμός».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 1369/20841 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχο-

λής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο με 

τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» 

(MBA Food Business Management).

  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 παρ. 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 «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 μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - 
Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινο-
ποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) “Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις” - 
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγ-
γράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών 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, παρ. 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών 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, δι-
ασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-9-2011, ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων  
και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 258/
17.4.2018).

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

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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12. Το αριθμ. 1085/20-03-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημί-
ου Πατρών.

13. Το αριθμ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114)».

14. 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 την 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με 
έδρα το Αγρίνιο, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊό-
ντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 οργανώνει και λειτουρ-
γεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food 
Business Management) 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 τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη 
σύγχρονη εποχή.

Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικό-
τερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος 
κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία συνει-
σφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και 
παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά 
μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέ-
ρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα επιτρέπει στους φοιτητές 
να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσε-
ων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των 
επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί 
και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά 
της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου 
καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονά-
δες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του 
Π.Μ.Σ. θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, 
την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της 
τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αναπτύσσει 
μία ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με την εκπαί-
δευση και δίνει βαρύτητα πέρα από την αφομοίωση 
γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των 

επικοινωνιακών, διανοητικών και διαπροσωπικών χα-
ρακτηριστικών και ικανοτήτων των φοιτητών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κρί-
σης των φοιτητών, της αναλυτικής και συνθετικής τους 
σκέψης, η μετάδοση γόνιμης γνώσης, η αποφυγή της απο-
στήθισης, η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες, η 
καλλιέργεια της ικανότητας αποτελεσματικής γραπτής και 
προφορικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, λήψης 
αποφάσεων καθώς και στρατηγικής σκέψης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» 
(MBA Food Business Management).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τρο-
φίμων και πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θε-
τικής κατεύθυνσης, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., 
συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα (18 μήνες).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενε-
νήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η 
διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και δυνητικά στην 
Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συ-
νολικά δώδεκα (12) μαθήματα, ειδικότερα σε πέντε (5) 
υποχρεωτικά μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, 
σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Β΄ εξάμηνου 
από τα οποία τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά και τα υπό-
λοιπα δυο (2) είναι επιλογής, και σε δυο (2) μαθήματα 
στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου από τα οποία το πρώτο 
είναι υποχρεωτικό και το δεύτερο επιλογής, καθώς και 
να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική ερ-
γασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Δυο μαθήματα μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με την μέθοδο «εξ' αποστάσεως».

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά 
εξάμηνο ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

GFBM_1.1 C ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6
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GFBM_1.2 C ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6

GFBM _1.4 C ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

6

GFBM _1.5 C ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣ-
ΤΙΚΗ

6

GFBM _2.1 C ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

GFBM_2.2 C ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6

GFBM _2.3 C ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 6

GFBM_2.3 S ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

6

1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 6

2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

GFBM _2.7 S ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 6

GFBM _2.2 S ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 6

GFBM_2.4 S ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6

GFBM _2.5 S ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6

GFBM _1.3 C ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 6

GFBM _2.6 S ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 6

GFBM_3.1S ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

GFBM 3.1 C ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 6

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 18

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

GFBM _3.2 C ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6

GFBM _3.10 S ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

6

GFBM_ 3.2_S_ΔΙΕΘΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

6

GFBM _3.4 S ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II 6

GFBM _3.5 S ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6

GFBM _3.7 S ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΥΦΥΪΑΣ

6

GFBM _3.8 S ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+ Γ) 90

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). Τα μέλη 
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊό-
ντων και Τροφίμων που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς και της 
παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά 
από αίτησή τους να εγγράφουν 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφί-
μων του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσες διδασκαλίας, 
αναγνωστήρια, σπουδαστήρια, εργαστήρια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κ.λπ.) επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ.. Μέσω της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πλη-
ροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η 
δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass), καθώς 
και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά πε-
ριοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε 
άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, κ.λπ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το 
άρθρο 37 του ν. 4485/2017 είναι:

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. 

Προϋπολογισμός του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα -

Πόρους από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών ορ-
γανισμών

Μέρος των εσόδων των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. 

Τέλη Φοίτησης (3.250 €/φοιτητή) 113.750,00

Σύνολο 113.750,00

Το 70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ-
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτι-
μάται στο ποσό των 79.625,00 ευρώ (περιλαμβάνονται 
τα τέλη φοίτησης των φοιτητών, οι οποίοι απαλλάσσο-
νται από αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 35 
του ν. 4485/2017, ύψους έως 35.750,00 ευρώ) και ανα-
λύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Β. ΕΞΟΔΑ

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

ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

35.750,00

Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

4.000,00

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

2.500,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ιν-
στιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνω-
ση του Π.Μ.Σ. 

18.000,00

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

12.000,00

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

1.775,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 8.000,00

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

3.600,00

Σύνολο (70%) 79.625,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΟΣ (30%)

Άρθρο 37, παρ.4β του ν. 4485/2017 34.125,00

Σύνολο (100%) 113.750,00

Το 30% αφορά κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 34.125,00 ευρώ.

Η καταβολή τελών φοίτησης είναι αναγκαία για την 
κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του προγράμμα-
τος. Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. συμμορφώνονται και 
ορίζονται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών και καλύπτουν δαπάνες σχετικές 
με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., οι οποίες αφορούν:

- Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού που 
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των 
μαθημάτων και την εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης, 
η συντήρηση και ανανέωση των οποίων είναι αναγκαία.

- Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης.
- Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές.
- Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκ-

παιδευτικούς σκοπούς σε Πανεπιστήμια, Οργανισμούς 
και επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, με 
στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

- Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι., 
έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. και των πάσης φύ-
σεως διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα νομίμως 
προβλεπόμενα.

- Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017).

- Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
- Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης από την Γραμμα-

τεία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή δια-
χείριση του προγράμματος και την παροχή υπηρεσιών 
προς τους φοιτητές.

- Δαπάνες για ωριαία αντιμισθία σε υποψήφιους 
διδάκτορες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων για επικουρία των 
εργαστηριακών και φροντιστηριακών μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών, επίλυση ασκήσεων κ.λπ.

- Λοιπές δαπάνες που αφορούν σε: α) οργάνωση εκ-
δηλώσεων (ημερίδων, φοιτητικών συναντήσεων, ορ-
κωμοσίας, κ.λπ.), β) έξοδα δημοσιότητας και προβολής, 
γ) αγορά εκπαιδευτικού υλικού και δαπάνες εργασιών 
πεδίου, δ) αγορά αναλωσίμων.

Οι δαπάνες που αναφέρθηκαν συμπεριλαμβάνουν τα 
πάγια έξοδα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αλλά κι εκείνα που 
θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνίσιμο ως προς 
τα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού, με έμφαση 
στην εξωστρέφεια, σύμφωνα με τη στρατηγική του Πα-
νεπιστημίου Πατρών. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν 
να καλυφθούν από το Ίδρυμα.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

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, 28 Ιουνίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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    Αριθμ. 1370/20837 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-

δευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στις «Επι-

στήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education). 

 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 εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 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 - Λοι-
πά 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 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινο-
ποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)», «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
- Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017,) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών 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, παρ. 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών 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, δι-
ασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-9-2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 10/31.1.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 2/26.3.2018).

12. Το αριθμ. 2736/1.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

13. Το αριθμ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114)».

14. 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 Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευ-
σης» (Master in Education), 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 τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών 
της εκπαίδευσης, τα οποία:

- Θα διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτεί-
ται για την κατανόηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των 
γνωστικών λειτουργιών, της κοινωνικής και συναισθημα-
τικής ανάπτυξης των μαθητών με μαθησιακές ικανότητες 
και μαθησιακές δυσκολίες αλλά και για τον σχεδιασμό 
και εφαρμογή προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαι-
δευτικής παρέμβασης σε αυτούς τους μαθητές.

- Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, επι-
κοινωνίας, διαχείρισης της πληροφορίας, κατέχουν τον 
τεχνολογικό και επιστημονικό γραμματισμό και είναι 
εξειδικευμένα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δι-
απολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης μειονοτήτων 
και διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού και υλο-
ποίησης διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, στά-
σεις, δεξιότητες και ικανότητες κρίσης, επίλυσης προ-
βλημάτων και λήψης απόφασης για πλήρωση θέσεων 
αυξημένης ευθύνης με συμβουλευτικό και διοικητικό 
χαρακτήρα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

- Θα έχουν αναπτύξει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης 
στη θεωρία της επιστήμης και της έρευνας, που είναι προ-
ϋποθέσεις για την εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
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δών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Master 
in Education), στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1) Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων:_
Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες.

2) Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως  
δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

3) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστη-
μονικοί γραμματισμοί.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχο-
λών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμη-
μάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής, Τμημάτων Φιλοσο-
φικών Σχολών, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, 
Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας, Τμημάτων Πολυ-
τεχνικών Σχολών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Σχολών Οικονομικών 
Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών της Διοίκησης, 
Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Εικαστικών, Τμημά-
των Θεολογικών Σχολών, Τμημάτων Νομικών Σχολών, 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο-
ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να 
εργαστούν στην εκπαίδευση.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνι-
αία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική ή/και στην 
Αγγλική γλώσσα.

Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε κάθε 
ειδίκευση ανά εξάμηνο:

1. Στο 1ο εξάμηνο: σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά (4 x 6 
= 24 Π.Μ.) και σε ένα (1) μάθημα εκ των προσφερομένων 
μαθημάτων επιλογής (1x6= 6 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.

2. Στο 2ο εξάμηνο σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα 
(5 x 6 = 30 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.

3. Στο 3ο εξάμηνο σε ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα 
(1x6= 6 Π.Μ.) και επιπλέον να εκπονήσουν επιτυχώς Δι-
πλωματική Εργασία (24 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες Πι-
στωτικές Μονάδες ανά μάθημα, έχει ανά ειδίκευση και 
εξάμηνο ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ΑΠΟ 4)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΕΚΠ-111 6 Θεωρίες Εκπαίδευσης

ΕΚΠ-112 6

Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστη-
μονικής Εργασίας και Μεθοδολογία 
Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) 
στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΚΠ-113 6 Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου

ΕΚΠ-114 6 Γνωστική Νευροψυχολογία

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

ΕΚΠ-101 6
Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαί-
δευση

ΕΚΠ-102 6 Φιλοσοφία της Παιδείας

ΕΚΠ-103 6 Ιστορία της Εκπαίδευσης

ΕΚΠ-104 6
Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανά-
γκες - Εκπαίδευση κωφών μαθητών

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ΑΠΟ 4)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΕΚΠ-111 6 Θεωρίες Εκπαίδευσης

ΕΚΠ-112 6 Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστη-
μονικής Εργασίας και Μεθοδολογία 
Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) 
στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΚΠ-115 6 Διδακτικές στρατηγικές για τη διδα-
σκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης 
γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογίες 
προσεγγίσεις

ΕΚΠ-116 6 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - 
Ανθρώπινα δικαιώματα

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

ΕΚΠ-101 6 Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση

ΕΚΠ-105 6 Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά

ΕΚΠ-106 6 Ειδικά θέματα Διδασκαλίας της Λο-
γοτεχνίας: Συγκριτική Φιλολογία και 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΕΚΠ-104 6 Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανά-
γκες - Εκπαίδευση κωφών μαθητών

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ΑΠΟ 4)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΕΚΠ-111 6 Θεωρίες Εκπαίδευσης

ΕΚΠ-112 6

Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονι-
κής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευ-
νας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες
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ΕΚΠ-115 6

Διδακτικές στρατηγικές για τη διδα-
σκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης 
γλώσσας:
Κοινωνιογλωσσολογίες προσεγγίσεις

ΕΚΠ-117 6
Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

ΕΚΠ-105 6 Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά

ΕΚΠ-102 6 Φιλοσοφία της Παιδείας

ΕΚΠ-103 6 Ιστορία της Εκπαίδευσης

ΕΚΠ-104 6
Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες -
Εκπαίδευση κωφών μαθητών

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5 ΑΠΟ 5)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΕΚΠ-211 6
Εφαρμοσμένη Στατιστική στις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΚΠ-212 6 Ψυχογλωσσολογία

ΕΚΠ-213 6
Κοινωνικογνωστικές Διαδικασίες της 
Μάθησης

 

ΕΚΠ-214 6
Μαθησιακές Ικανότητες και Δυσκολίες: 
Εννοιολογικά, θεωρητικά και διαγνω-
στικά ζητήματα

ΕΚΠ-215 6 Σχολική ψυχολογία

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5 ΑΠΟ 5)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΕΚΠ-211 6
Εφαρμοσμένη Στατιστική στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΚΠ-216 6
Διαπολιτισμική Επικοινωνία και
Διαπολιτισμική Πρακτική

ΕΚΠ-217 6
Ψυχολογικές Διαστάσεις της 
Ανισότητας και Ετερότητας

ΕΚΠ-218 6
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και 
Εκπαιδευτική Πολιτική για την ένταξη

ΕΚΠ-219 6 Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5 ΑΠΟ 5)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΕΚΠ-211 6
Εφαρμοσμένη Στατιστική στις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΚΠ-220 6
Επαγγελματική ανάπτυξη Εκπαιδευτι-
κών - Διά βίου Εκπαίδευση

ΕΚΠ-221 6
Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και 
στην Αξιολόγηση

ΕΚΠ-222 6
Εναλλακτικά επαγγελματικά περιβάλ-
λοντα για Εκπαιδευτικούς της τυπικής 
Εκπαίδευσης

ΕΚΠ-223 6 Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1, 2, 3 - Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 ΑΠΟ 2)

Κωδικός Π.Μ.  Τίτλος

ΕΚΠ-321 6 Πρακτική άσκηση και καθοδηγούμε-
νη μελέτη

ΕΚΠ-331 24 Διπλωματική Εργασία

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30), δηλαδή σε δέκα 
(10) ανά ειδίκευση.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 34 καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγ-
γράφουν 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών εί-
ναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του Π.Μ.Σ. Οι 
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος 
πραγματοποιούνται στα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του 
Τμήματος και σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για 
τη στέγαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
όπως αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολλαπλών χρήσε-
ων, αίθουσες σεμιναρίων, Τμηματική Βιβλιοθήκη. Επιπλέ-
ον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία είναι συνδεδεμένη 
(μέσω Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βι-
βλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023 -2024 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37000 Τεύχος Β’ 2916/19.07.2018

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει ετησίως την 
καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:

Α. ΕΣΟΔΑ ευρώ

Κατηγορία Εσόδων 0

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. 

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων

0

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

0

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 3.000

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή άλλων διεθνών οργανισμών

5.000

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

0

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία * 60.000

Σύνολο 68.000

* Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης 

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ (70%)

ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές

18.000

Δαπάνες αναλωσίμων 12.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 
Εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.500

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

0

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

0

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

0

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 7.000

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβο-
λής, αγοράς Εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

2.600

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

Άρθρο 37, παρ. 4β του ν. 4485/2017 20.400

Σύνολο (100%) 68.000

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης 
καθώς και του ύψους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και την αριθμ. 216772/
Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση.

Για την υποστήριξη του ετήσιου κόστους λειτουργίας 

του Π.Μ.Σ., εκτός από πόρους προερχόμενους από ερευ-
νητικά προγράμματα και από προγράμματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, προβλέ-
πεται τέλος φοίτησης ποσού 2.000 ευρώ ανά φοιτητή για 
την πλήρη παρακολούθηση του Προγράμματος. Το ποσό 
αυτό, είναι το ελάχιστο δυνατό για την ομαλή διεκπεραί-
ωση του Προγράμματος, με βάση την ανάλυση των δα-
πανών που προηγήθηκε. Οι διδάσκοντες δεν λαμβάνουν 
αποζημίωση για την παροχή διδακτικού έργου στο Πρό-
γραμμα. Τα έξοδα του Π.Μ.Σ. κατανέμονται στη χορήγηση 
υποτροφιών σε εισαγόμενους φοιτητές που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στο κόστος της συμμετοχής, αλλά και:

- Στην πρόσκληση ειδικών επιστημόνων προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν εργαστηριακού τύπου εισηγήσεις 
σε σημαντικές επιστημονικές περιοχές του Π.Μ.Σ.

Αυτό θα βοηθήσει ώστε το Πρόγραμμα από πλευράς 
ποιότητας να είναι ανταποδοτικό προς τους συμμετέ-
χοντες και ανταγωνιστικό με άλλα Προγράμματα. Το 
κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.

- Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Προγράμ-
ματος.

- Στο κόστος των αναλωσίμων, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, 
του διοικητικού έργου αλλά και από τους ίδιους τους 
φοιτητές, για την άσκηση του ερευνητικού τους έργου 
στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να 
καλυφθεί από άλλες πηγές.

- Στην αποκατάσταση φθορών από τη χρήση του 
υπάρχοντος και χρησιμοποιουμένου εξοπλισμού από 
το Π.Μ.Σ., το κόστος των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί 
από άλλες πηγές.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

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, 28 Ιουνίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 1371/20842 (3)
Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Πατρών με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Αστικός 

Σχεδιασμός».

  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 εκ-
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παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 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 «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 μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση -
Επανίδρυση Π.Μ.Σ .σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινο-
ποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)», «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» -
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών 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/τ.Α΄
6-9-2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών (συνεδρία 10/18.4.2018).

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

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 5/19.4.2018).

12. Το αριθμ. 821/26-2-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

13. Το αριθμ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114)».

14. 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 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώ-
νει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό» 
(Master in Architecture and Urban Design) σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο την Αρχιτεκτονική και τον Αστι-
κό Σχεδιασμό καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία 
τόσο στη θεωρητική της διάσταση όσο και στην εφαρμο-
σμένη μορφή της στο σχεδιασμό κτηρίων και κτηριακών 
συνόλων, αστικού και περιαστικού δημόσιου χώρου και 
τμημάτων πόλεων καθώς και τοπίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
Ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πε-

δίων της Αρχιτεκτονικής και του Αστικού Σχεδιασμού 
με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανά-
πτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των 
φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνη-
τική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς 
τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα τόσο 
στον ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό» 
(Master in Architecture and Urban Design).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται ως εντατικό και η χρονική 
διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε ένα (1) έτος - 12 μήνες, 
δηλαδή δυο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδο. Η χρονική 
διάρκεια για την απονομή τίτλων του άρθρου 3 ορίζεται 
για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε 
12 μήνες πλήρους φοίτησης με το τελευταίο τρίμηνο 
(θερινή περίοδο) να διατίθεται για την πραγματοποίηση 
του Ολοκληρωμένου Εργαστηρίου Σχεδιασμού. Λόγω 
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της φύσης του αντικειμένου της Αρχιτεκτονικής και του 
Αστικού Σχεδιασμού, για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση του Ολο-
κληρωμένου Εργαστηρίου Σχεδιασμού. Το Ολοκληρω-
μένο Εργαστήριο Σχεδιασμού αντικαθιστά τη Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία που προσφέρεται σε Π.Μ.Σ. 
άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εβδομήντα πέντε (75). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι 
εξαμηνιαία, ενώ το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδια-
σμού τριμηνιαίο (θερινή περίοδος). Το ακαδημαϊκό έτος 
περιλαμβάνει κατά μέσο όρο σαράντα έξι (46) πλήρεις 
εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων 
χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές. Ο φόρτος 
εργασίας αποτιμάται στις χίλιες οκτακόσιες εβδομήντα 
πέντε (1875) ώρες εργασίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες. Οι επιμέρους 
λεπτομέρειες του προγράμματος που δεν αναφέρονται 
στην παρούσα απόφαση επανίδρυσης καθορίζονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 
Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466) και στον Κανονι-
σμό Σπουδών του Τμήματος. Η διδασκαλία γίνεται στην 
ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν μα-
θήματα κατά τα δυο εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) και να 
εκπονήσουν επιτυχώς το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο 
Σχεδιασμού κατά τη θερινή περίοδο. Τα Εργαστήρια Σχε-
διασμού του Α΄ και Β΄ εξαμήνου μπορούν να αντικατα-
σταθούν από δυο (2) ή τρία (3) «Εντατικά Εργαστήρια» 

έξι (6) ή τεσσάρων (4) Π.Μ./ECTS αντίστοιχα το καθένα. 
Το Εργαστήριο Σχεδιασμού του Β΄ εξαμήνου περιλαμ-
βάνει υποχρεωτική εκπαιδευτική επίσκεψη σε περιοχή 
μελέτης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στα Εντατικά Ερ-
γαστήρια είναι δυνατόν να συμμετέχουν και καθηγητές 
και φοιτητές από συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ελλά-
δας ή του εξωτερικού. Αντίστοιχα, μπορούν οι φοιτητές 
του Π.Μ.Σ. να συμμετάσχουν σε Εντατικό Εργαστήριο 
σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα και συνεργαζόμενους φο-
ρείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι συνεργασίες που 
θα αναπτυχθούν στο Εντατικό Εργαστήριο γίνονται στα 
πλαίσια δομών εγκεκριμένων από το Τμήμα, π.χ. πρακτι-
κή άσκηση, Erasmus, κ.ά. Τα έξοδα μετακίνησης των φοι-
τητών θα καλύπτονται από πόρους του Προγράμματος. 
Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού, τα Εντατικά Εργαστήρια, 
το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού, τα Διεπι-
στημονικά Σεμινάρια, η Ερευνητική Εργασία αλλά και τα 
Μαθήματα Επιλογής μπορούν να λαμβάνουν χώρα στις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ή σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένων από το Τμήμα δομών.

Το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού (15 Π.Μ./
ECTS) αντικαθιστά τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία. Το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού αφορά 
σε θέματα προωθημένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
(advanced architectural design), σχεδιασμό κτηρίων και 
κτηριακών συνόλων, σχεδιασμό αστικού και περιαστικού 
δημόσιου χώρου και τμημάτων πόλεων, σχεδιασμό τοπίου 
κ.ά., και ενσωματώνει τα συμπεράσματα της Ερευνητικής 
Εργασίας 1 και 2. Το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδια-
σμού έχει κοινή θεματική, διδάσκεται από έναν Επιβλέπο-
ντα Καθηγητή και αξιολογείται από τον Επιβλέποντα και 
δυο ακόμη καθηγητές. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
του, το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού μπορεί 
να υποστηρίζεται με σεμινάρια και διαλέξεις.
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Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο και κατά τη θερινή περίοδο ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός
Π.Μ. 
ECTS

Τίτλος

AUD-101 12
Εργαστήριο 
Σχεδιασμού 
1 ή

AUD-1011*
Σχεδιασμού - 
Εντατικό 
Εργαστήριο 1
(6 Π.Μ.) ή

AUD-1012*
Εντατικό
Εργαστήριο 2 
(6 Π.Μ.)

AUD-1021*
Εντατικό
Εργαστήριο 1 
(4 Π.Μ.)

AUD-1022*
Εντατικό
Εργαστήριο 2
(4 Π.Μ.) ή

AUD-1023*
Εντατικό
Εργαστήριο 3
(4 Π.Μ.)

AUD-103 6 Διεπιστημονικό Σεμινάριο

AUD-104 6 Ερευνητική Εργασία 1

* Ο συνδυασμός των μαθημάτων που φέρουν την ένδειξη (*) καθορίζεται με βάση τις κατά περίπτωση ερευνητικές δυνατό-
τητες, τον επιθυμητό βαθμό πολυπλοκότητας και την εννοιολογική αλληλουχία/συνέχεια..

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

AUD-
400Χ

6 Μάθημα Επιλογής 1

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός
Π.Μ. 
ECTS

Τίτλος

AUD-201 12

Εργαστήριο 
Σχεδιασμού 2 
(Περιλαμβά-
νεται
υποχρεωτική
συμμετοχή 
σε
εκπαιδευτική
επίσκεψη) ή

AUD-2011*
 - Εντατικό
Εργαστήριο 1
(6 Π.Μ.) ή

AUD-2012 *
Εντατικό
Εργαστήριο 2 
(6 Π.Μ.)

AUD-2021 *
- Εντατικό 
Εργαστήριο 1
(4 Π.Μ.) ή

AUD-2022*
- Εντατικό
Εργαστήριο 2 
(4 Π.Μ.) ή

AUD-2023 *
- Εντατικό
Εργαστήριο 3 
(4 Π.Μ.)

AUD-203 6 Διεπιστημονικό Σεμινάριο 2

AUD-204 6 Ερευνητική Εργασία 2

* Ο συνδυασμός των μαθημάτων που φέρουν την ένδειξη (*) καθορίζεται με βάση τις κατά περίπτωση ερευνητικές δυνατό-
τητες, τον επιθυμητό βαθμό πολυπλοκότητας και την εννοιολογική αλληλουχία/συνέχεια.

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

AUD-
400Χ

6 Μάθημα Επιλογής 2

ΣΥΝΟΛΟ 30

 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

AUD-300 15 Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού

ΣΥΝΟΛΟ 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ένα (1) κατά το Α εξάμηνο και ένα (1) κατά το Β΄ εξάμηνο

AUD-4001 6 Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού

AUD-4002 6 Μεσογειακή πόλη

AUD-4003 6 Θεωρία της πόλης

AUD-4004 6 Διεθνείς μητροπόλεις
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AUD-4005 6 Σύγχρονη ελληνική πόλη

AUD-4006 6 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη

AUD-4007 6 Αστική ανάττλαση

AUD-4008 6 Αστική συγκέντρωση και διάχυση

AUD-4009 6 Ανάπλαση και επανάχρηση κτηριακών κελυφών

AUD-40010 6 Αξιολόγηση Επενδύσεων

AUD-40011 6 Αρχιτεκτονική, πόλη και τουρισμός

AUD-40012 6 Κλίμα και πόλη

AUD-40013 6 Αστικά υδάτινα μέτωπα

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 
καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, 
μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγράφουν ως υπερά-
ριθμοι, 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών 
του Π.Μ.Σ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος 
πραγματοποιούνται σε χώρους διαμορφωμένους για τη 
στέγαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 
σχεδιαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκες 
αλλά και σε χώρους που διατίθενται από τα συνεργα-
ζόμενα Ιδρύματα ή/και φορείς, όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 6. Επιπλέον, τόσο στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών όσο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν 
οργανωμένες βιβλιοθήκες και κέντρο πληροφόρησης, 

οι οποίες έχουν συνδεθεί (μέσω Η/Υ) με τράπεζες πλη-
ροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και 
του εξωτερικού.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό  έτος 
2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια-
τάξεις.

Άρθρο 11 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία για την επό-
μενη πενταετία 2018-2023.

Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται με τις ακόλουθες 
παραδοχές:

α. Το 30% των φοιτητών υπάγονται στις προϋποθέ-
σεις του ν. 4485/2017 και απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης και

β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 5, η 
κατανομή της χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. της παρ. 4 
«... δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήμα-
τος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για 
κρατικές επιχορηγήσεις...». Για το λόγο αυτό, το ποσό 
που αναλογεί στις υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτη-
τών, ήτοι 30% επί του συνολικού ποσοστού των εσόδων 
(150.000 ευρώ * 30% = 45.000 ευρώ), τα ποσά που ανα-
γράφονται στον πίνακα ως «Δωρεές, παροχές, κληρο-
δοτήματα και κάθε είδους χορηγίες» καθώς και τα ποσά 
που αναφέρονται ως «Μέρος των εσόδων των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.» δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ποσοστού 
30%, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 37 παρ. 4.
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Α. ΕΣΟΔΑ

2018 - 2019

Κατηγορία Εσόδων ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων

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

8.000

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

Μέρος των εσόδων των Ειδικών

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

Τέλη Φοίτησης για 30 φοιτητές 150.000

Σύνολο 158.000

Β. ΕΞΟΔΑ

2018 - 2019

ευρώ ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 45.000

Δαπάνες αναλωσίμων 10.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 9.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 10.000

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

7.000

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 12.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 8.000

Έξοδα δημοσιότητας-προβολής 2.500

Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 3.000

Οργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις 8.000

Δαπάνες εργασιών πεδίου 1.500

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

Άρθρο 37, παρ. 4β του ν. 4485/2017 45.000

Σύνολο (100%) 158.000
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Η επιβολή τέλους φοίτησης πέντε χιλιάδων ευρώ 
(€ 5.000) για το σύνολο του Π.Μ.Σ. κρίνεται απαραίτητη 
για την απρόσκοπτη λειτουργία και υλοποίηση του προ-
γράμματος σπουδών: διοικητική υποστήριξη, εξοπλισμός 
βιβλιοθήκης, δαπάνες για αγορά αναλωσίμων, οργάνων 
κατάλληλων για το σχεδιασμό, μετακινήσεις φοιτητών και 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς με 
τη μορφή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε περιοχές μελέτης 
στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, οργάνωση συνεδρίων 
και πραγματοποίηση εκδόσεων, αμοιβές διδακτικού προ-
σωπικού του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων αυτών των 
καθηγητών από Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού αλλά και διακεκριμένων ερευνητών, καλλιτεχνών και 
επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κ.λπ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

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, 28 Ιουνίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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*02029161907180016*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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