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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation &
Management of Cultural Heritage) του Τμήματος
Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος ως
συντονίζοντος Τμήματος και συμμετέχοντος του
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και
Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2283/26.6.2018 (Β΄ 2936)
απόφασης, περί επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος
Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο
«Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» - ΜεθΙΠ (Review and Publication
Methodology of Historical Sources - Met Hist).

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4842/10.10.2019
(Β΄ 3951) απόφασης του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας της
Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης- Διερμηνείας
του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» ΜεθΙΠ( Review and Publication Methodology of
Historical Sources - Met Hist).

5

Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019).

Αρ. Φύλλου 4823

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4429
(1)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29.7.2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Την υπό στοιχεία 87488/Z2/7.7.2020 (Γ΄ 1169)
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων,
5. Την υπ’ αρ. 31364/28.7.2020 (ΑΔΑ: ΨΚΨ646Ψ8ΧΒ1ΦΓ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. .
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
στην υπ’ αρ. συνεδρ. 499/29.9.2020, για τον καθορισμό
γνωστικού αντικειμένου της Θεοδώρας Πατρώνα του
Δημητρίου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό
ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος (υπ’ αρ.
336/14.10.2020 έγγραφο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας).
7. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για τον καθορισμό
του γνωστικού αντικειμένου του.
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8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Θεοδώρας Πατρώνα
του Δημητρίου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα
Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
καθορίζεται ως εξής: «Διασπορά και Ταυτότητα στον
Αγγλόφωνο Κόσμο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Oκτωβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. 5287
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation
& Management of Cultural Heritage) του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος,
ως συντονίζοντος Τμήματος και συμμετέχοντος
του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας
και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
(Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως του άρθρου 32 και της παρ. 2α του άρθρου 85.
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά θέματα», 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 μεταπτυχιακών σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
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ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).
9. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677)
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
10. Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 5136/13.10.2020 απόφαση,
που αφορά στην 2η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2020-2021.
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της 5ης και 10ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος
του Ιονίου Πανεπιστημίου, στις 25.2.2020 και 13.5.2020,
αντίστοιχα.
12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της 9ης και 12ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 29.4.2020 και 17.6.2020, αντίστοιχα.
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ.
9η/14.7.2020 συνεδρίαση).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ. 23η/28.7.2020 συνεδρίαση).
15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων Περιβάλλοντος της Σχολής
Περιβάλλοντος και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και
Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας
και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
16. Το υπ’ αρ. 1672/14.11.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
17. Το υπ’ αρ. πρωτ. Ι.Π.: 4101/18.8.2020 έγγραφο με
το οποίο διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΙΘ η υπ’ αρ. πρωτ. Ι.Π.:
4100/18.8.2020 απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά
στην έγκριση για την ίδρυση του εν λόγω Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, όπως σήμερα ισχύει.
18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της
κρατικής επιχορήγησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
την ίδρυση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management
of Cultural Heritage) του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Σχολής Περιβάλλοντος, ως συντονίζοντος Τμήματος και
συμμετέχοντος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος
και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσουν από
κοινού και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management
of Cultural Heritage), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς», έχει ως αντικείμενο:
1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας αλλά και άλλων τμημάτων
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη
απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
3. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
• Να συμβάλει και να εξελίξει την θεωρητική και πρακτική άσκηση των διαφορετικών επιστημών που συμβάλουν στην ανάδειξη, μελέτη, καταγραφή και διατήρηση
των πολιτισμικών αγαθών.
• Να προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία και αλληλοκατανόηση όλων των επιστημονικών πεδίων που
εμπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία πολιτιστικών ιδρυμάτων.
• Να προάγει την επιστημονική έρευνα και να μεταδώσει την ακαδημαϊκά καλλιεργούμενη γνώση στον τομέα
της μουσειολογίας και της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Να συμβάλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού
ρόλου του επιμελητή ενός πολιτιστικού ιδρύματος που
ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή διαχείρισης των
αρχαιολογικών, ιστορικών, εκκλησιαστικών, λαογραφικών και εθνογραφικών τέχνεργων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής
Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural
Heritage).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων εισακτέων
Στο ΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
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Το μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε ΠΕ και ΤΕ
πτυχιούχους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους, βιβλιοθηκονόμους, διαχειριστές συλλογών, εικαστικούς,
εκπαιδευτικούς και επιστήμονες (φυσικούς, χημικούς,
μηχανικούς) και στους αποφοίτους των τμημάτων του
Ιονίου Πανεπιστημίου που θέλουν να εξειδικευτούν στη
διαχείριση και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απονομή του ΔΜΣ, απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο), μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή
στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.
Το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης του ΔΠΜΣ
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις),
ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών) και υποχρεωτική πρακτική άσκηση
σε Πολιτιστικό φορέα (1 μήνας).
Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα πραγματοποιείται με διδασκαλία εξ’ αποστάσεως (50% του προγράμματος), όπως επίσης και δια ζώσης (εργαστηριακά και
θεωρητικά μαθήματα), όπου η παρακολούθηση είναι
υποχρεωτική.
Η ενδεικτική διάρθρωση του συνόλου των μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών:
Α’ Εξάμηνο

Πιστωτικές
Μονάδες /
ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα
Δημόσια Αρχαιολογία και Πολιτισμική
Κληρονομιά

5

Ζητήματα Διαχείρισης Τεκμηρίων
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

5

Προληπτική Συντήρηση Πολιτισμικών
Τεκμηρίων

5

Ειδικά Θέματα Διατήρησης Ανόργανων
Υλικών

5

Σύγχρονες Επιστημονικές Μέθοδοι
Tαυτοποίησης και Χρονολόγησης Υλικών

5

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα κάτωθι)
Προστασία και ανάδειξη πολιτισμικού
και φυσικού περιβάλλοντος

5
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Πολιτισμικό Management και Νομοθεσία

5

Επίδραση κλιματικών αλλαγών
σε τέχνεργα και μνημεία

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β’ Εξάμηνο
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ταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του ΔΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Υποχρεωτικά μαθήματα
Ειδικά θέματα διατήρησης οργανικών
υλικών

5

Πολιτιστική κληρονομιά στην ψηφιακή
εποχή

5

Μουσειολογία και ανάδειξη πολιτισμικού
αγαθού

5

Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης
Πολιτισμικών Δεδομένων

5

Χαρτογράφηση πολιτισμικού τοπίου

5

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα κάτωθι)
3D τεχνολογίες στην πολιτισμική
κληρονομιά

5

Έλεγχος επιπτώσεων μικροβιολογικών
παραμέτρων στα έργα τέχνης

5

Πολιτισμικός Τουρισμός

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνικής
υποδομής (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) πρωτίστως του Τμήματος Περιβάλλοντος
καθώς επίσης και των συμμετεχόντων τμημάτων στο
ΔΠΜΣ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη, από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028-2029.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες, εκτιμάται στο ποσό 22.610,00 €
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Γ’ Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση και Εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90

Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων
και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων του ΔΠΜΣ
γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Η συγγραφή της
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή
στα Αγγλικά.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980
(Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων των ιδίων Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών
από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης κα-

Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων

Ποσά σε
ευρώ

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
του Α.Ε.Ι.

7.800

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

1.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

9.000

Δαπάνες Μετακινήσεις διδασκόντων Π.ΜΣ.
Αναλώσιμα / υλικά εργαστηρίου / εκπαιδευτικό υλικό

500
1.000

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού /
λογισμικού

500

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

300

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

610

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

1.900

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

22.610

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 9.690,00 €.
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Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλύπτεται από
τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.900
ευρώ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 21 Oκτωβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

Αριθμ. 5339
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2283/26.6.2018
(Β΄ 2936) απόφασης, περί επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» - ΜεθΙΠ (Review and
Publication Methodology of Historical Sources Met Hist).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως του άρθρου 32 και της παρ. 2α του άρθρου 85.
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά θέματα», 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 μεταπτυχιακών σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
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ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
8. Το υπ’ αρ. 1155/28.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
9. Την υπ’ αρ. 2283/26.6.2018 (Β΄ 2936) απόφαση, περί
επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας
και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών».
10. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677)
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
11. Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 5136/13.10.2020 απόφαση,
που αφορά στην 2η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2020-2021.
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ.
5η/12.2.2020 συνεδρίαση).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ. 5η/21.10.2020 συνεδρίαση).
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της
κρατικής επιχορήγησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
των άρθρων 6 και 10 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης
Ιστορικών Πηγών» - ΜεθΙΠ (Review and Publication
Methodology of Historical Sources - Met Hist) του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) άτομα κατ’ έτος (ανά
Κύκλο Σπουδών). Με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στο
πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος (ανά Κύκλο Σπουδών), μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.
Άρθρο 10
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες, εκτιμάται στο ποσό των 67.500,00
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΔΑΠAΝΗΣ

ΠΟΣO
(ΕΥΡΩ)

Αμοιβές και Αποζημιώσεις
διδακτικού, διοικητικού,
τεχνικού και ερευνητικού
προσωπικού
20.810
Δαπάνες μετακινήσεων
εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών για διδαΛειτουργικά έξοδα σκαλία και έρευνα
προγράμματος Δαπάνες για αναλώσιμα,
70% (άρθρο 37 γραφική ύλη, έντυπα
του ν. 4485/2017)
Δαπάνες υποτροφιών
Υλικοτεχνική Υποδομή

9.000
1.350
5.400
1.125

Δαπάνες προβολής και
διαφήμισης
2.815
Λοιπές Δαπάνες

6.750

Μερικό Σύνολο

47.250

Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος 30% (άρθρο 37
του ν. 4485/2017)
20.250
Γενικό Σύνολο για 45 φοιτητές με τέλη φοίτησης
1.500 €
67.500
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 20.250,00 €.
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από τέλη
φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.500 ευρώ.
Τα τέλη φοίτησης θα λειτουργούν ανταποδοτικά προς
τους φοιτητές. Εφόσον υπάρξουν πρόσθετες παροχές
(όπως π.χ. χορηγίες ή δωρεές), αυτές θα διατεθούν στοχεύοντας είτε στην μείωση των τελών εγγραφής, είτε
στην ενδυνάμωση των υλικοτεχνικών υποδομών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 23 Oκτωβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

Αριθμ. 5340
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4842/10.10.2019
(Β΄ 3951) απόφασης περί έγκρισης του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης- Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
με τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» - ΜεθΙΠ( Review and Publication
Methodology of Historical Sources - Met Hist).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-
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μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περ. ιε) της παρ. 2, του άρθρου 13,
της παρ. 1 του άρθρου 45 και της περ. β) της παρ. 6, του
άρθρου 85 του ν. 4485/2017, «Οργάνωση και λειτουργία... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
3. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα» (ΑΔΑ:
ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2).
4. Την υπ’ αρ. 4842/10.10.2019 (Β΄ 3951) απόφαση, περί
έγκρισης του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας
της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής
και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών».
5. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677)
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
6. Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 5136/13.10.2020 απόφαση,
που αφορά στην 2η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2020-2021.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ.
5η/12.2.2020 συνεδρίαση).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου (υπ’ αρ. 5η/21.10.2020 συνεδρίαση).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» - ΜεθΙΠ
(Review and Publication Methodology of Historical
Sources- Met Hist) του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών
για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
Όλων των Κύκλων Σπουδών
1. Ο αριθμός μεταπτυχιακών που μπορεί να δεχτεί το
Π.Μ.Σ. ανά ακαδημαϊκή χρονιά δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους σαράντα πέντε (45) φοιτητές, στους οποίους μπορούν να προστεθούν, εφόσον το εγκρίνει η Συνέλευση
του Τμήματος Ιστορίας, κρατικοί υπότροφοι.
2. Προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων
των κύκλων σπουδών, ορίζονται τα ακόλουθα:
i. Ο συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών του
Τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου
των προπτυχιακών φοιτητών.
ii. Ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών
ανά διδάσκοντα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8 % του
συνόλου των προπτυχιακών φοιτητών.
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Άρθρο 8
Προκήρυξη θέσεων - Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, με απόφασή της, δύναται
να εγκρίνει και δημοσιοποιεί σχετική με το Π.Μ.Σ. Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα νέο κύκλο
σπουδών. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον δικτυακό
τόπο του Τμήματος Ιστορίας, στον δικτυακό τόπο του
Ιδρύματος και ενδεχομένως στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο.
2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:
i. ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν αποδεκτοί στο νέο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. και ο οποίος
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα πέντε (45),
ii. οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών,
iii. τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν,
iv. οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και
η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να αποσταλούν,
v. κάθε άλλη λεπτομέρεια, που η Επιτροπή Διεξαγωγής Εισαγωγικών Διαδικασιών (ΕΔΕΔ) θα κρίνει αναγκαία
και η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
3. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
είναι οι εξής:
i. Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
ii. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας , νομίμως
επικυρωμένο, ή πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής
Εισαγωγικών Διαδικασιών, η οποία αξιολογεί το επίπεδο κατοχής ξένης γλώσσας από υποψήφιους που δεν
διαθέτουν σχετική πιστοποίηση.
iii. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας.
4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
i. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας.
ii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
iii. Αντίγραφο πτυχίου.
iv. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.
v. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ των τίτλων
σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
vi. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο
από σύντομο κείμενο - δήλωση σκοπού και κινήτρων
συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
vii. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.
viii. Δύο (2) συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.
ix. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, νομίμως
επικυρωμένο, εφόσον υπάρχει.
x. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 23 Oκτωβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

Αριθμ. 1198/35357
(5)
Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(έκτακτη συνεδρία, υπ’ αρ. 177/22.10.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3469/2006, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν, και
ειδικότερα των άρθρων 8, 13,14 και 15.
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών» (Α΄ 71),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 209/2000 (Α΄ 187) και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 3435/17064/2019 (Β΄ 2253)
απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών
για τη μεταβατική περίοδο έως την κατάρτιση του Οργανισμού του Ιδρύματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου
7 του ν. 4485/2017).
6. Την υπό στοιχεία 108176/Ζ1/21.8.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677)
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
7. Την υπ’ αρ. 856/29554/14.9.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 4022)
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
περί ορισμού τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων στους
εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. Το υπ’ αρ. 1757/33549/24.11.2016 έγγραφο της
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συνημμένη
πρόταση.
9. Την υπ’ αρ. 703/24094/20.7.2018 απόφαση της υπ’
αρ. 138/20.7.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
10. Το υπ’ αρ. 151/32931/6.10.2020 έγγραφο της
ΜΟ.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη πρόταση.
11. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και τη διατυπωθείσα γνώμη του, σύμφωνα
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με τις διατάξεις της περ. ιγ της παρ. 15 του άρθρου 15
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τη συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Πανεπιστημίου Πατρών (B΄ 3899/2019), ως ακολούθως:
Άρθρο μόνο
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 67 προστίθεται παρ. 4,
ως ακολούθως:
«4. Η διαδικασία για τα Τμήματα που επιλέγουν τη
μετάπτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα συμπλήρωσης
των ερωτηματολογίων μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, διαμορφώνεται ως εξής:
1. Η ημέρα και η ώρα της διεξαγωγής του δοκιμαστικού μαθήματος, κοινοποιούνται από τον/την Συντονιστή/ίστρια ΟΜΕΑ του οικείου Τμήματος, στη ΜΟΔΙΠ
πέντε (5) ημέρες πριν.
2. Η ΜΟΔΙΠ αναλαμβάνει να ανοίξει το σύστημα αξιολόγησης του δοκιμαστικού μαθήματος και να προμηθεύσει στον/στην Συντονιστή/ίστρια ΟΜΕΑ μοναδικούς
κωδικούς για την σύνδεση των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν. Το πλήθος των κωδικών θα αποφασίζεται
από τον/την Συντονιστή/ίστρια ΟΜΕΑ. Η αξιολόγηση
θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της
ΜΟΔΙΠ (http://ps.modip.upatras.gr).
3. Ο/Η Συντονιστής/ίστρια ή μέλος της ΟΜ.Ε.Α. του
οικείου Τμήματος θα είναι υπεύθυνος για τη διανομή
των κωδικών στους φοιτητές.
4. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα ξεκινά
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μετά το τέλος του δοκιμαστικού μαθήματος και θα παραμένει ανοικτή για μία ημέρα οπότε και θα κλείνει για
την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
5. Η ΜΟΔΙΠ θα ενημερώνει τον/την Συντονιστή/ίστρια
ΟΜ.Ε.Α. του οικείου Τμήματος, για τη δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα, μέσω της σύνδεσής του στο
πληροφοριακό σύστημα.
6. Ο/Η Συντονιστής/ίστρια ΟΜ.Ε.Α. υποβάλλει τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων στον/στην Πρόεδρο
του Τμήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με τρόπο που να τηρείται ο μέγιστος βαθμός προστασίας των
προσωπικών δεδομένων.
7. Ο/Η Συντονιστής/ίστρια ΟΜ.Ε.Α. του οικείου Τμήματος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη ΜΟΔΙΠ για
την υποβολή των αποτελεσμάτων στον/ην Πρόεδρο του
Τμήματος, ώστε η ΜΟΔΙΠ να προχωρήσει στη διαγραφή
όλων των δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα.
Εάν δεν υπάρξει κάποια ενημέρωση, η διαγραφή των
δεδομένων θα γίνεται αυτόματα, ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή του δοκιμαστικού μαθήματος. Η διαγραφή των
δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση στον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.
Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία, όπως αυτή
ορίζεται από το παρόν άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 23 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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