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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο
«Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».

2

Οργάνωση Δομή και Λειτουργία του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
και της Δομής, Λειτουργίας και Αρμοδιοτήτων της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 469/42α/2018
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο
«Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 469/29.3.2018)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄/4.8.2017)
και ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ΄ (δεύτερος και τρίτος κύκλος
σπουδών), άρθρα 30-37.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2α του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄».
3) Την έγκριση ίδρυσης ΠΜΣ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 2773/16.10.2014, τ.Β΄).
4) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 158923/Β7/
3.10.2014 (ΦΕΚ 2773/τ.Β΄/16.10.2014) υπουργικής απόφασης που αφορά το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός
και Δομημένο Περιβάλλον» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 1310/1.7.2015/τ.Β΄).
5) Την αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’
αριθμ. 158923/Β7/3.10.2014 που αφορά το Πρόγραμμα
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Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός
και Δομημένο Περιβάλλον» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 1815/
21.6.2016/τ.Β΄).
6) Το π.δ. 73 (ΦΕΚ 119/Α΄/28.5.2013) «κατάργηση τμημάτων και ίδρυση σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης».
7) Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κρήτης (συνεδρία 5η/21.3.2018).
8) Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (469/29.3.2018).
9) Το με αριθμ. πρωτ. 102618/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από το οποίο προκύπτει ότι δεν τίθεται
ζήτημα αναπομπής της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
«Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».
10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επανιδρύουμε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και
Δομημένο Περιβάλλον» με αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 424/3/2016 (ΦΕΚ 1815/τ.
Β΄/21.6.2016) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κρήτης επανιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει. Το
Π.Μ.Σ. «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον»
προσφέρει τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α΄: «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός
χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις» (ΤΠΜΧ).
Ειδίκευση Β΄: «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού
δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες
και υλικά» (ΟΠΙΔΠ).
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Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση
του επιστημονικού υποβάθρου για:
α) Για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του δομημένου
περιβάλλοντος σε σχέση με τον τουρισμό με έμφαση
στο μεσογειακό χώρο. Πρόκειται για μια διεπιστημονική και ανοιχτή σε καινοτόμες προσεγγίσεις εξέταση της
επιρροής του τουρισμού στον μεσογειακό χώρο που
στοχεύει στην ένταξη αλλά και στον καινοτόμο διάλογο
με αυτόν. Η σχέση που αναπτύσσει ο τουρισμός με το
κτηριακό πολιτιστικό απόθεμα και το φυσικό περιβάλλον θα αποτελέσουν τους άξονες των προσεγγίσεων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο ενδιαφέροντος του
μεταπτυχιακού θα εστιάσει στη διερευνητική συσχέτιση
της νέας αρχιτεκτονικής/χωρικής πρότασης που αφορά
τον τουρισμό με αυτό που ήδη υπάρχει (φυσικό, δομικό,
αστικό, περιβαλλοντικό, νοητικό) και
β) την διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην κατεύθυνση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας του και
γ) την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών
στην προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με την
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και εφαρμογή
νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Το Π.Μ.Σ. «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον», εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο σπουδών της
ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε
μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α΄ «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
(ΤΠΜΧ) απονέμοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση «Τουρισμός, πολιτισμός και
μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις».
Ειδίκευση Β΄ «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού
δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες
και υλικά» (ΟΠΙΔΠ) απονέμοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση «Ολοκληρωμένη
προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με
προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών
Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και
Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β)
Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης,
και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
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της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των
Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και
υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. συνίσταται σε μεταπτυχιακά μαθήματα
και εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
(Δ.Μ.Ε.).
Όλα τα μαθήματα, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Κατά περίπτωση μπορεί κάποια
μαθήματα να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως σε
πραγματικό χρόνο. Σε καμία όμως περίπτωση το ποσοστό των μαθημάτων που θα παρακολουθούνται εξ
αποστάσεως δεν μπορούν να ξεπεράσουν σε ποσοστό
το 35% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του άρθρου 45 του
ν. 4485/2017. Κατά την εξέταση όλων των μαθημάτων
απαιτείται υποχρεωτικά η φυσική παρουσία του εξεταζόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή στους χώρους της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε
κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν εννέα (9) ή
έξι (6), κατά περίπτωση ειδίκευσης, πιστωτικές μονάδες
(ECTS).
Για την επίτευξη των στόχων του ΠΜΣ καθορίστηκαν
δύο (2) ειδικεύσεις στις οποίες εντάσσονται τα μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής. Οι ειδικεύσεις είναι οι εξής:
1. Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.
2. Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου
περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά.
Σε κάθε ειδίκευση υπάρχει ένα θεματικό εργαστήριο
που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) και ένα εργαστήριο μεθοδολογίας έρευνας που
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα
θεματικά εργαστήρια έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν
τους φοιτητές στη σύναψη συνεργιών σε ερευνητικές
μελέτες με συνθετικά θέματα της ίδιας κατεύθυνσης. Τα
θεματικά αυτά εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και στις
δύο ειδικεύσεις.
Το μάθημα με τίτλο «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της
Έρευνας» του τρίτου εξαμήνου σπουδών έχει ως στόχο
την εμβάθυνση στην ανάπτυξη του απαραίτητου επιπέδου γνώσεων ώστε να αναπτύξουν το απαραίτητο
επίπεδο γνώσεων για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) καθώς και για την
προετοιμασία τους στην ερευνητική διαδικασία και
στις βασικές αρχές της έρευνας (στόχος, μέσα, εκπόνηση και αποτελέσματα) με την ανάπτυξη ικανοτήτων
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και δεξιοτήτων για την δημοσιότητα και προβολή των
αποτελεσμάτων της έρευνας (γραπτών και προφορικών
παρουσιάσεων) που είναι απαραίτητες για την συγγραφή
και την προβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» είναι
υποχρεωτικό και για τις δύο κατευθύνσεις και συνίσταται στην παρακολούθηση σειράς ημερίδων, ομιλιών και
workshops από προσκεκλημένους επιστήμονες καθώς
και στην παρουσίαση (προφορική ή γραπτή) των προκαταρκτικών ενεργειών και τυχόν αποτελεσμάτων που
προέκυψαν κατά την προετοιμασία εκπόνησης της ΔΜΕ.
Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων για απόκτηση
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:
• Α΄ Ειδίκευση: Τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα
ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται δύο
(2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
• Β΄ Ειδίκευση: Έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται τρία (3)
μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
• Και για τις δύο ειδικεύσεις: Δύο (2) υποχρεωτικά θεματικά εργαστήρια. Ανά εξάμηνο θα απαιτείται ένα (1)
θεματικό εργαστήριο που θα συνδυάζει μαθήματα από
την ίδια ειδίκευση.
• Και για τις δύο ειδικεύσεις: Ένα (1) εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας υποχρεωτικό για κάθε ειδίκευση,
διάρκειας ενός (1) εξαμήνου.
• Θεματικά εργαστήρια Α΄ Ειδίκευσης
Στην Α΄ ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Α1α-β,
Α2α-β). Στο θεματικό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το θεματικό εργαστήριο αυτό
διαχωρίζεται σε «α» και «β», καθώς απαρτίζεται από δύο
τουλάχιστον συνεργαζόμενα μαθήματα (6 διδακτικών
μονάδων το καθένα) τα οποία άπτονται διαφορετικών
γνωστικών αντικειμένων. Τα συνεργαζόμενα μαθήματα κάθε θεματικού εργαστηρίου γνωστοποιούνται πριν
την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα που
μπορούν να συνεργασθούν στα θεματικά εργαστήρια
άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων: Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός, Αστικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου και
Πολεοδομικός Σχεδιασμός.
• Θεματικά εργαστήρια Β΄ ειδίκευσης
Στη Β΄ ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Β1, Β2).
Στο θεματικό αυτό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες ECTS. Για κάθε θεματικό εργαστήριο της Β΄
ειδίκευσης επιλέγονται από τους διδάσκοντες θεματικές
ενότητες που αναφέρονται σε εργασίες αποκατάστασης
μνημείων και επανάχρησης συνόλων. Οι θεματικές αυτές
ενότητες γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Δημιουργούνται ομάδες από φοιτητές
κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να μελετηθούν τα προτεινόμενα θέματα με τρόπο ολιστικό
που περιλαμβάνει π.χ. αρχές, ιστορικές και θεωρητικές
προσεγγίσεις στη μνημειακή προστασία, παθολογία,
εξειδικευμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και επανάχρησης, προηγμένες μέθοδοι ανίχνευσης βλάβης και
παρακολούθησης στο χρόνο, κλπ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση έχει ως εξής:
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1η ειδίκευση: Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός
χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1
θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά

Ένα θεματικό εργαστήριο
υποχρεωτικό

1 Χ 12 =

Θεματικό εργαστήριο Α1α-β:

12
12

Ελεύθερης επιλογής
Δύο μαθήματα ελεύθερης
επιλογής από τα παρακάτω

2Χ9=

Θεωρητικές προσεγγίσεις στον
αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό: χώρος και μετακίνηση

9

Πολιτικές για την ανάπτυξη του
τουρισμού

9

Προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες

9

18

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής, και 1
θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά
Ένα θεματικό εργαστήριο
υποχρεωτικό

1 Χ 12 =

Θεματικό Εργαστήριο Α2α-β

12
12

Ελεύθερης επιλογής
Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

2Χ9=

Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία στον
σχεδιασμό και στην κατασκευή

9

Διαδραστικοί χώροι και τουριστική εμπειρία

9

Σχεδιασμός του προσωρινού σύνθεση και συνθετικότητα της
αναψυχής

9

Νεοελληνική αρχιτεκτονική: Τουρισμός και πολιτισμός

9

18

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 εργαστήριο υποχρεωτικό)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικό

Εργαστήριο μεθοδολογίας της
έρευνας

30

ΣΥΝΟΛΟ

30
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
υποχρεωτική)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικό
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ30
γασία
ΣΥΝΟΛΟ
30
2η Ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού
δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες
και υλικά
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1
θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά
Ένα θεματικό εργαστήριο
1 Χ 12 =
12
υποχρεωτικό
Θεματικό εργαστήριο Β1
12
Ελεύθερης επιλογής
Τρία μαθήματα ελεύθερης
3Χ6=
18
επιλογής από τα παρακάτω
Παθολογία και μηχανισμοί φθοράς
6
υλικών μνημείων από περιβαλλοντικά αίτια - Τεχνικές διάγνωσης
Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμ6
βασης σε μνημειακές κατασκευές
Προηγμένες τεχνολογίες γεωμε6
τρικής τεκμηρίωσης μνημείων
Τεχνολογία της πληροφορίας και
6
πολιτιστική κληρονομιά
Ειδικά θέματα στην Ιστορία της
Αρχιτεκτονικής
Συντήρηση και αποκατάσταση
6
μνημείων. Θεωρητικές αρχές και
εφαρμογή
ΣΥΝΟΛΟ
30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1
θεματικό εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά
Ένα θεματικό εργαστήριο
1 Χ 12 =
12
υποχρεωτικό
Θεματικό εργαστήριο Β2
12
Ελεύθερης επιλογής
Τρία μαθήματα ελεύθερης
3Χ6=
18
επιλογής από τα παρακάτω
Μη καταστροφικός έλεγχος δομι6
κών υλικών σε μνημειακές κατασκευές για την έγκαιρη διάγνωση
δομικών βλαβών και την αξιολόγηση επεμβάσεων
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Νέα υλικά και τεχνολογίες για την
συντήρηση δομικών υλικών μνημείων
Υπολογιστική Μηχανική και μνημειακές κατασκευές
Σχεδιάζοντας ιστορικά σύνολα
υπό το πρίσμα του πολεοδομικού
και χωροταξικού σχεδιασμού
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε
ιστορικό δομημένο περιβάλλον
Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών
ΣΥΝΟΛΟ

6

6
6

6
6
30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 εργαστήριο υποχρεωτικό)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικό
Εργαστήριο μεθοδολογίας της
30
έρευνας
ΣΥΝΟΛΟ
30
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
υποχρεωτική)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικό
Μεταπτυχιακή διπλωματική ερ30
γασία
ΣΥΝΟΛΟ
30
Άρθρο 7
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλοδαπών μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί η
διπλωματική εργασία να συνταχθεί στην αγγλική αλλά
με ευρεία περίληψη στην ελληνική.
Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε σαράντα (40).
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων συναφούς
γνωστικού αντικειμένου των Πολυτεχνικών Σχολών και
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός των
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συναφών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εργαστηρίων της
μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης.
Άρθρο 11
Πόροι - Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ. Κατανομή προϋπολογισμού - Τέλη φοίτησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1,2,
4 και 5 του ν. 4485/2017, η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ.
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης
ζ) τέλη φοίτησης
η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος
που αφορά στο 70% των δαπανών του ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 39.200,00 ευρώ και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων Αναμενόμενες
εκροές
α Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
1.000,00
λογισμικού
β Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
2.000,00
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
γ Δαπάνες αναλωσίμων
500,00
δ Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό10.000,00
ντων του Π.Μ.Σ. (συμμετοχή σε
συνέδρια)
ε Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
2.000,00
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς
σκοπούς (συμμετοχή σε συνέδρια)
στ Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
ζ Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ
2.000,00
η Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (οδοιπορικά)

θ
ι

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες (έξοδα οργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων και
συνεδρίων, έξοδα δημοσιότηταςπροβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, δαπάνες εργασιών πεδίου)

36035
15.000,00
6.700,00

Τα παραπάνω έξοδα που είναι απαραίτητα για την
αξιόπιστη και με ακαδημαϊκά σωστό τρόπο λειτουργία
του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις πηγές
χρηματοδότησης του ΠΜΣ και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων
θα παραμείνει σταθερό μέχρι το τέλος της παρούσας
διάρκειας του προγράμματος.
Επιπλέον λόγοι που κάνουν αναγκαία την επιβολή τελών φοίτησης είναι ότι:
• Χωρίς την επιβολή των τελών φοίτησης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των αυξημένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων του προγράμματος για την επιτυχή
ολοκλήρωση του «Εργαστηρίου Μεθοδολογίας της
Έρευνας» στο Γ’ εξάμηνο σπουδών που και για τις δύο
ειδικεύσεις του προγράμματος απαιτεί την υποχρεωτική παρακολούθηση σειράς διαλέξεων, ημερίδων ή
workshops που πραγματοποιούνται με την πρόσκληση
ειδικών επιστημόνων τόσο από την ημεδαπή όσο και
από την αλλοδαπή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι απαραίτητο εργαλείο και κρίνεται
ακαδημαϊκά απαραίτητη για να παράξει το πρόγραμμα
ένα αξιόπιστο επίπεδο εμβάθυνσης και στις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος. Πρόκειται για το εξωστρεφές
άνοιγμα σε επικαιροποιημένη γνώση και ανταλλαγές
που απαιτεί η σύγχρονη εποχή για την μετάδοση γνώσεων αλλά και την εμπέδωση πρακτικών εφαρμογών
σε διεθνές επίπεδο, και την επαφή με τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες στα γνωστικά αντικείμενα που
καλλιεργούν οι δύο ειδικεύσεις του προγράμματος, του
βιώσιμου σχεδιασμού τουριστικών υποδομών και της
ολοκληρωμένης προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο αποτελείται από 1 μόνιμο υπάλληλο και 1 υπάλληλο ΙΔΑΧ,
μετά δυσκολίας καλύπτει ταυτόχρονα τις διοικητικές
ανάγκες της μονοτμηματικής Σχολής και της Κοσμητείας σε γραμματειακή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των
προπτυχιακών φοιτητών. Ως εκ τούτου, τα τέλη φοίτησης είναι απαραίτητα για την επιπλέον πρόσληψη του
κατάλληλου προσωπικού για την αναγκαία διοικητική,
τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων και δράσεων του προγράμματος.
• Θα καλυφθεί οικονομικά κατά ένα σημαντικό μέρος
η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ευρύτερα
ακαδημαϊκές συναντήσεις και ανταλλαγές, καθώς και η
έκθεση και δημοσιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων του προγράμματος (εκθέσεις, έντυπα, ψηφιακές
πλατφόρμες κλπ).
Τα τέλη φοίτησης ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό
φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτησης σύμφωνα
με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 για τα τέσσερα εξάμηνα
φοίτησης συνολικά σε 2.000,00 ευρώ.
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Άρθρο 12
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι την αποφοίτηση των
φοιτητών που θα εγγραφούν και στο ακαδημαϊκό έτος
2022-2023.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 22 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 20277
(2)
Οργάνωση Δομή και Λειτουργία του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
και της Δομής, Λειτουργίας και Αρμοδιοτήτων
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.),
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/15.6.2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 28, 29, 66, 70, 71, 72
και 80 του ν. 4009/2011 (τ.Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση.... ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 7, 8, 13, 44, 83 και 84
του ν. 4485/2017 (τ.Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
3. Τα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 946/τ. ΥΟΔΔ/26.5.2017 και 22/τ.
ΥΟΔΔ/22.1.2016 περί «Διορισμού του Προέδρου του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας».
4. Το υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 2192/τ.Β΄/15.7.2016 περί «Ορισμού Αναπληρωτών Προέδρου, καθορισμός αρμοδιοτήτων και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας».
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 2312/τ.Β΄/7.7.2017 με θέμα «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ’ αριθμ. 26/12.12.2015 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση
ΜΟ.ΔΙ.Π.».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2801/29.1.2018 (ΑΔΑ:
ΨΒΨ646914Γ-ΞΔΘ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανασυγκρότηση της Μονάδας
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Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Την υπ’ αριθμ. 4900/19.1.2018 πρόσκληση της
Α.ΔΙ.Π. με θέμα: «Υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των
εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης Ποιότητας και
των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι.».
9. Την υπ’ αριθμ. 4/6.6.2018 (θέμα 5ο) απόφαση της
συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. για την «Οργάνωση Δομή και
Λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και «Συγκρότηση και Αρμοδιότητες
της ΜΟ.ΔΙ.Π.», του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
10. Το γεγονός ότι από τις αποφάσεις αυτές δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε: α. την Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία
του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
(Ε.Σ.Δ.Π.) και β. την Δομή, Λειτουργία και Αρμοδιότητες
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
1. Σκοπός του Ε.Σ.Δ.Π. είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας της λειτουργίας του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου,
καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση
των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές,
ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
2. Το πεδίο εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. είναι η εφαρμογή
της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες,
στις διοικητικές υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό
του Ιδρύματος. Ειδικότερα σε αυτό περιλαμβάνεται η
ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών
του Ιδρύματος και η πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π.
Άρθρο 2
Δομή του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
1. Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας
οι οποίες συνδέονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους
ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας. Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π. αποτυπώνεται αναλυτικά
στο εγχειρίδιο ποιότητας.
2. Οι διεργασίες είναι οι οργανικές ενότητες του Συστήματος οι οποίες περιγράφονται στο Ε.Σ.Δ.Π. προσλαμβάνουν τα οικεία εισερχόμενα ποσοτικά και ποιοτικά
δεδομένα του Ιδρύματος και αποδίδουν αντίστοιχα ή
σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα.
3. Η διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται
η διεργασία. Η διαδικασία έχει έναρξη, στάδια και λήξη.
4. Η οδηγία εργασίας είναι η περιγραφή κάποιου/ων
σταδίου/ων της διαδικασίας με τη μορφή αναλυτικών
βημάτων και έχει ως σκοπό την υλοποίησή της.
5. Η τεκμηρίωση κάθε διεργασίας υλοποιείται από
τα αναγκαία έγγραφα και αρχεία σε ηλεκτρονική ή/και
έντυπη μορφή.
6. Μέσα αξιολόγησης της διεργασίας: Τα αποτελέσματα της διεργασίας μπορούν να αξιολογούνται με τη
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χρήση δεικτών οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο
του εγχειριδίου ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος
(Key Performance Indicators KPI’s - Δείκτες Επιδόσεων).
7. Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο ποιότητας, το οποίο συντάσσεται, αναθεωρείται από την ΜΟ.ΔΙ.Π. και εγκρίνεται
από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, όποτε αυτό κρίνεται
αναγκαίο, περιλαμβάνονται όλες οι διεργασίες και διαδικασίες του Ε.Σ.Δ.Π.
8. Ενδεικτικά, ως διεργασίες ή και διαδικασίες του
Ε.Σ.Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, αναφέρονται οι ακόλουθες:
i. Εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας
ii. Θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων διασφάλισης της ποιότητας,
iii. Διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη
χρηματοδότηση και την κάλυψη των αναγκών του διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και των ακαδημαϊκών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, π.χ.
υποδομές, περιβάλλον εργασίας, ανθρώπινοι πόροι, κ.α.,
iv. Διενέργεια περιοδικής Εσωτερικής Αξιολόγησης
του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου και
ειδικότερα των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ε.Σ.Δ.Π.
με συγκριτική ανάλυση και προσδιορισμό ενεργειών
βελτίωσης,
v. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας (εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων),
αξιοποίηση της παραγόμενης πληροφορίας για βελτίωση της θέσης κατάταξης του Ιδρύματος και των μονάδων
του στις διεθνείς λίστες κατάταξης,
vi. Δημοσιοποίηση επικαιροποιημένων πληροφοριών
και προβολή του Ιδρύματος,
vii. Περιοδική Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση
των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ε.Σ.Δ.Π.
Άρθρο 3
Συγκρότηση και αρμοδιότητες της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το
κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών
διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.
Συγκροτείται για τετραετή θητεία με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύουν και της παρ. 5 του
άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (114 Α΄) και αποτελείται από
τον/την Πρύτανη ή έναν από τους Αναπληρωτές του/
της, ως Πρόεδρο και έντεκα (11) μέλη, ως ακολούθως:
α) πέντε (5) καθηγητές (των βαθμίδων του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας και του Αναπληρωτή Καθηγητή) του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (έναν από κάθε Σχολή), με διεθνώς
αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση,
με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας,
β) τέσσερις (4) εκπροσώπους προσωπικού, ήτοι έναν
(1) εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), και των μελών του Διοικητικού προσωπικού,
με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. Οι εκπρόσωποι των
ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού εκλέγονται με άμεση
μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας
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κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία και με την ίδια διαδικασία που
ακολουθείται για την εκλογή εκπροσώπων στα λοιπά
συλλογικά όργανα του Ιδρύματος,
γ) δύο (2) εκπροσώπους «φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής», ήτοι έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών
φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Η ανάδειξη
των εκπροσώπων των φοιτητών γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη εκπροσώπων
φοιτητών στα λοιπά συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω
και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των περ. (β)
και (γ). Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε μέλους
της ΜΟ.ΔΙ.Π. αυτός αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της
θητείας με την ίδια διαδικασία ανάδειξης ή εκλογής.
2. Στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής
Μέριμνας του Ιδρύματος.
3. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί οργανικό αυτοτελές Τμήμα του
Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο Τμήμα υπάγεται απευθείας
στον Πρύτανη του Ιδρύματος και οι αρμοδιότητές του
καθορίζονται στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών
του Ιδρύματος.
4. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων
όπως καθορίζονται από τη κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια ιδίως για:
i. Την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής
και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του
Ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητάς του.
ii. Την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του
Ιδρύματος.
iii. Το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών
αξιολόγησης (των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
iv. Την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών
και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων
και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
v. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία
με την ΑΔΙΠ και τις οργανικές μονάδες του Ιδρύματος.
vi. Τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος των σχετικών με την
αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων
τους.
5. Ειδικότερα, εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες
γενικές αρμοδιότητες, ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η υλοποίηση και των ακόλουθων:
i. H συστηματική αναθεώρηση/επικαιροποίηση του
εγχειριδίου ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος.
ii. Η εποπτεία της εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. και ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής
του.
iii. Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της
Διοίκησης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του
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Ε.Σ.Δ.Π. με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση.
iv. Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου
των κριτηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό, την έγκριση
και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών με
σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.
v. Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο από
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ όσο και από το πληροφοριακό
σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ιδίως δεδομένων σχετικά με
τα προγράμματα σπουδών, το διδακτικό και ερευνητικό
έργο και τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.
vi. Η στατιστική ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων
ποιότητας και αποτελεσμάτων αξιολόγησης, ως σημαντικά εργαλεία για λήψη αποφάσεων για κάθε επίπεδο
λειτουργίας του Ιδρύματος.
vii. Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων
προγραμμάτων σπουδών, των λοιπών παρεχόμενων
υπηρεσιών και των εργαστηρίων.
viii. Η ευθύνη για συστηματική παρακολούθηση της
επκαιροποίησης των ιστοσελίδων των Τμημάτων, των
Σχολών, της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Ιδρύματος, με σκοπό την
έγκυρη και επαρκή παροχή και διάχυση δημόσιας πληροφόρησης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών και
τη γενικότερη δραστηριότητα του Ιδρύματος.
ix. Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής
αξιολόγησης:
x. πιστοποίησης/επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στις ακαδημαϊκές μονάδες.
xi. Η αποδελτίωση των πάσης φύσεως εκθέσεων για
την επισήμανση των αδυναμιών με σκοπό την διαμόρφωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα σχετικά με
την ενίσχυση περιοχών οι οποίες χρήζουν βελτίωσης.
xii. Η μέριμνα για τη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα
του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της
ΑΔΙΠ με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του
Ιδρύματος και η συνεχής ανάπτυξη του πληροφοριακού
συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.
xiii. Η ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά με διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με
τη διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
xiv. Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
ΜΟ.ΔΙ.Π.
xv. Η συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για την
υποβοήθηση των αναγκών της ΜΟ.ΔΙ.Π.
xvi. Η διεξαγωγή ερευνών/μελετών αναφορικά με την
ποιότητα του διδακτικού, του ερευνητικού και του διοικητικού έργου του Ιδρύματος.
xvii. Η συνεργασία και η επικοινωνία με την ΑΔΙΠ καθώς και με τα υπόλοιπα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην
εφαρμογή και υλοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος.
xviii. Ο εντοπισμός και η προβολή βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος στους τομείς της δραστηριότητάς
του.
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xix. Η εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής
αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, η έκδοση
συστάσεων σχετικά με ενδεχόμενα σφάλματα, παραλείψεις και άλλες ενδεικνυόμενες ενέργειες, καθώς και
η διαβίβαση τους στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα
του Ιδρύματος.
xx. Η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υποβολή τους στη Διοίκηση
του Ιδρύματος.
xxi. Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,
xxii. καθώς και των λοιπών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές
προβλέπονται από την νομοθεσία, τον Οργανισμό, τον
Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ή ανατίθενται από
τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος, στη
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Άρθρο 4
Λειτουργία και πόροι της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε
δυο μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους και εκτάκτως
όταν κριθεί αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση που
απευθύνει στα μέλη της ο Πρόεδρός της, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών
οργάνων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και του ν. 2690/1999 «Περί Κωδικός Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
εκάστοτε ισχύουν.
2. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και το συνοδευτικό υλικό διανέμεται σε όλα
τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. το αργότερο 48 ώρες πριν από τη
συνεδρίαση. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα έχουν δικαίωμα και τα υπόλοιπα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. να υποβάλλουν θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην
ημερήσια διάταξη.
3. Στις συνεδριάσεις μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
ή σε περίπτωση απουσίας του άλλος υπάλληλος του συγκεκριμένου τμήματος, ως Υπεύθυνος της Ομάδας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, ο οποίος και τηρεί τα
πρακτικά των συνεδριάσεων.
4. Οι αποφάσεις αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.
5. Όλη η αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στη
ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός του
Ιδρύματος, υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο της
ΜΟ.ΔΙ.Π. και φέρει το λογότυπο της ΜΟ.ΔΙ.Π.
6. Οι πηγές χρηματοδότησης της ΜΟ.ΔΙ.Π., προέρχονται από ιδίους πόρους του Ιδρύματος, ερευνητικά
προγράμματα, δωρεές, χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη
πηγή. Το Ίδρυμα μεριμνά για την παροχή των αναγκαίων
υποδομών και των ανθρώπινων πόρων, για την ομαλή
και απρόσκοπτη υλοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. και την εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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