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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5445/23.07.2018 απόφασης της 13ης/31.05.2018/14 συνεδρίασης Συγκλήτου (Β’ 3826) περί Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Biomedical
Engineering and Technology» («Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία») του Τμήματος Μηχανικών
Βιοϊατρικής, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3

Σύσταση Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4

Σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου
με την επωνυμία ’’Συνήγορος του φοιτητή’’ στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5699
(1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5445/23.07.2018 απόφασης της 13ης/31.05.2018/14 συνεδρίασης
Συγκλήτου (Β’ 3826) περί Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 έως 43 και την παρ. 2 του άρθρου 45
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-

Αρ. Φύλλου 6019

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114),
2. την υπ΄ αρ. 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε3Ο469Β4ΜΤΔΕ) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
από 01.09.2021,
3. την υπ΄ αρ. 5445/23.07.2018 απόφαση της 13ης/
31.05.2018/14 συνεδρίασης Συγκλήτου (Β’ 3826) περί
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων,
4. το υπ΄ αρ. 5070/29.10.2021 έγγραφο της Αναπλ.
Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και το συνημμένο σε αυτό απόσπασμα πρακτικών
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας (συνεδρία 2η/20.09.2021),
που αφορά στην τροποποίηση της ως άνω (2) υπό του
προοιμίου απόφασης περί του Κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος,
5. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ.
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
Την τροποποίηση των άρθρων 6, 9, 10, και 11 της υπ΄
αρ. 5445/23.07.2018 απόφασης της 13ης/31.05.2018/14
συνεδρίασης Συγκλήτου (Β’ 3826) περί Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και την προσθήκη νέου άρθρου 15 και αναρίθμηση
του άρθρου 15 σε άρθρο 16 ως ακολούθως:
Η παρ. 1 του άρθρου 6: “Αξιολόγηση Αιτήσεων» τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση
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τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει
μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε
τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και δύναται να καλεί, αν
κρίνεται απαραίτητο τους υποψηφίους σε συνέντευξη.
Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για
τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να
γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων. Η
Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα
της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα
την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και
η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Η σύσταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί
να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.
Προστίθενται νέοι παρ. 9, 10, 11 και τροποποιούνται
οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9: “Υποχρεώσεις Υποψηφίων
Διδακτόρων” ως εξής,
Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του/της έως τέλος Σεπτεμβρίου κάθε
Ακαδημαϊκού Έτους, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, που υπάγεται το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας.
2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας ανά ακαδημαϊκό έτος,
υποβάλλει την ετήσια έκθεση προόδου του στην τριμελή
επιτροπή η οποία και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος, κατόπιν θετικής εισήγησης του επιβλέποντα
ή της τριμελούς επιτροπής. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης, η οποία θα πρέπει να προσυπογράφεται από
τουλάχιστον δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να υποβάλει διορθωμένη
έκθεση προόδου εντός εξαμήνου.
9. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά τα πρώτα έτη
των σπουδών τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα του διδακτορικού προγράμματος σπουδών
του τμήματος, των οποίων η δομή εγκρίνεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση
του επιβλέποντος Καθηγητή και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
10. Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων του διδακτορικού προγράμματος σπουδών είναι υποχρεωτικές
σε ποσοστό 80% των διδακτικών ωρών. Μη παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή του/ης υποψήφιου/ας από το πρόγραμμα, που επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Η διδασκαλία διεξάγεται στην ελληνική ή/και
στην αγγλική. Τα μαθήματα επικεντρώνονται σε θέματα
ερευνητικής μεθοδολογίας και ποσοτικών μεθόδων, ή
άλλου ενδεικνυόμενου περιεχομένου. Για τους υποψή-

Τεύχος B’ 6019/20.12.2021

φιους/ες διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση
δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, η συνέλευση δύναται να
ορίσει ως υποχρεωτική την παρακολούθηση επιπλέον
μαθημάτων.
11. Οι υποψήφιοι/ες που δεν λαμβάνουν προβιβάσιμο
βαθμό σε μάθημα, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
το μάθημα το επόμενο έτος και να εξεταστούν ξανά.
Το άρθρο 10: “Περάτωση Διδακτορικών Σπουδών”,
αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 10
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του/της υποψηφίου/ας για
τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο/α στην
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή δια της Γραμματείας
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπάγεται το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τρία (3) αντίγραφα της
διατριβής και από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
προς τη Γραμματεία ότι ολόκληρη η διδακτορική διατριβή ή ουσιώδη μέρη της, δεν έχουν υποβληθεί προς
κρίση σε άλλες εξεταστικές επιτροπές, ότι ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως σε
δοκιμασία επί διδακτορία με το ίδιο θέμα και ότι κανένα
μέρος ή στοιχείο της διατριβής δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.
3. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί
την αίτηση του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του
Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.
Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει την
αίτηση του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αιτιολογημένη
έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος
με κοινοποίηση στον/στην υποψήφιο/-α. Η ανωτέρω
εισηγητική έκθεση συντάσσεται και υποβάλλεται εντός
δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
4. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13
του παρόντος κανονισμού. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι
Καθηγητές Α’ βαθμίδας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο
(2) μέλη πρέπει να ανήκουν στο οικείο τμήμα. Όλα τα
μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με
αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε
τη διατριβή του.
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5. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία
των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής
επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική
επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και
με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία
πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που
έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4, μπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά,
στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της
σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής,
η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους
και η τελική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Η επίσημη αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα
γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τα πρακτικά της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
7. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής
ή ως ανεπιτυχής.
8. Μετά την επιτυχή δημόσια υποστήριξη της διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να καταθέσει ένα (1) αντίγραφο της σε έντυπη μορφή, καθώς και
εκτενή περίληψη της στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
9. Επίσης, ο/η υποψήφιος/α οφείλει να αναρτήσει ηλεκτρονικά τη διατριβή του στο πληροφοριακό σύστημα
της Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α. καθώς και να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αναρτηθεί ηλεκτρονικά η διατριβή στο πληροφοριακό σύστημα του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
Το άρθρο 11: “Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων”
αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
1. Είναι δυνατή η διαγραφή υποψήφιου/ας διδάκτορα
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για λόγο
αναφερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπονήσεως της διατριβής του/της προκύπτουσα και
από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου ή για άλλο σπουδαίο
λόγο, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αφορά
στο πρόσωπο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, και
να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού/αυτής.
Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται
οι ακόλουθοι:
α. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς
αναφορά σε αυτούς.
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β. Δράσεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο
οποίο φιλοξενείται.
γ. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου διδάκτορα,
η οποία τεκμηριώνεται με δυο (2) τουλάχιστον συνεχείς
αρνητικές εισηγήσεις της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής επί των ετησίων Εκθέσεων Προόδου, ή σε
περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις επικουρικές υπηρεσίες που του έχουν
ανατεθεί από το Τμήμα.
δ. Μη ανανέωση της εγγραφής του/της υποψηφίου
μετά από υπενθύμιση από την Γραμματεία.
ε. Μη επιτυχής ολοκλήρωση από τον/την υποψήφιο/α
διδάκτορα των μαθημάτων που αναφέρονται στο άρθρο
9, παρ. 9 του παρόντος Κανονισμού.
στ. Πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορος μπορεί να οδηγήσει είτε σε
αναστολή της ιδιότητας του διδακτορικού φοιτητή είτε
σε διαγραφή από το πρόγραμμα, μετά από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Η διαγραφή για τις περ. (α) και (β) έχει το χαρακτήρα
πειθαρχικού παραπτώματος και αρμόδια για την επιβολή
της όποιας ποινής είναι η Κοσμητεία (άρθρο 7, 23, 24
παρ. 3, 26 παρ. 3 του π.δ. 160/2006, άρθρο 43 ΕΣΚΑΝ
ΟΠΑ. 2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να διαγραφεί κατόπιν αιτήσεως του και μετά από έγκριση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 15 και τίτλο: “Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης και ετήσια υποτροφία”, το
οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 15
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
1. Το ΠΔΣ δύναται να απονέμει χρηματικό βραβείο
εξαιρετικής επίδοσης/υποτροφία σε εν ενεργεία υποψήφιους διδάκτορες.
2. Τα κριτήρια επιλογής της εξαιρετικής επίδοσης/
υποτροφίας αποφασίζονται ετησίως με απόφαση ΓΣ του
Τμήματος Αναρρίθμηση του άρθρου 15 με νέο αριθμό
16: “Μεταβατικές Διατάξεις” και προσθήκη δυο νέων παραγράφων με τον αριθμό 3 και 4, ως εξής:
Άρθρο 16
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3. Οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι/ες διδάκτορες
δύναται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του διδακτορικού προγράμματος σπουδών του τμήματος, των
οποίων η δομή εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος
Καθηγητή και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
4. Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται, να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
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Αριθμ. 108050
(2)
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Biomedical
Engineering and Technology» («Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία») του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και
37, 43, 45 και 85.
4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).
5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 70).
7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
9. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» για την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Biomedical
Engineering and Technology».
10. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής»
για την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Biomedical Engineering
and Technology».
11. Την πράξη της Συνέλευσης με αριθμό 11/10.6.2021,
(θέμα 3ο) του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Biomedical Engineering and Technology».
12. Την απόφαση υπ’ αρ. 7/01-07-2021 (θέμα 1ο) της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση και λειτουργία του
ΠΜΣ με τίτλο «Biomedical Engineering and Technology».
13. Την υπ’ αρ. 11/22-07-2021 (θέμα 15ο) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα:
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ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ με τίτλο «Biomedical
Engineering and Technology».
14. Το υπ΄ αρ. 59887/26-07-2021 έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Biomedical Engineering and
Technology».
15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ.
πρωτ. 92342/Ζ1/27-07-2021 στην Υπουργό Παιδείας)
της πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.
16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καθώς και
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 650)
«Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
17. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
18. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος
Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Biomedical
Engineering and Technology» («Βιοϊατρική Μηχανική
και Τεχνολογία») από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει
και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Biomedical Engineering and
Technology» («Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία»)
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Άρθρο 2
Σκοπός - Γνωστικό αντικείμενο
Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό να δημιουργήσει τις απαραίτητες βάσεις για την εξέλιξη των συμμετεχόντων τόσο
σε ερευνητικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, στο
ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων, όπως in vitro
διαγνωστική, in vivo διαγνωστική, ιατρική απεικόνιση,
τεχνολογίες επείγουσας ιατρικής, τεχνολογίες αποκατάστασης, βιοϊατρική πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη,
βαθιά μάθηση, ηθική στην Βιοϊατρική Μηχανική, οικονομία, διοίκηση, μάρκετινγκ και πωλήσεις στην Βιοϊατρική
Μηχανική, έρευνα και ανάπτυξη στην Βιοϊατρική Μηχανική, και καταγραφή και εμβάθυνση στις διαφορετικές
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πτυχές του επαγγέλματος του Βιοϊατρικού Μηχανικού.
Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση θεωρητικών
γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία μεταπτυχιακών αποφοίτων με υψηλή θεωρητική
κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως σε θέσεις αυξημένης ευθύνης
και στις συμβατές ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες
τεχνολογικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας
στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ, το τμήμα
Μηχανικών Βιοϊατρικής, της Σχολής Μηχανικών, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέμει Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Biomedical
Engineering and Technology». Ο τίτλος στην Ελληνική
είναι: «Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών, Τμημάτων
με Τεχνολογική και Θετική κατεύθυνση και Τμημάτων
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή Ομοταγών και Αναγνωρισμένων από το Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες
Χρονική Διάρκεια Σπουδών.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας.
Γλώσσα Διδασκαλίας του ΠΜΣ.
Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα συγγραφής της
διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.
Πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής: α) για 1ο εξάμηνο σπουδών, παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων που αριθμούν στο σύνολο τους
15 ECTS, παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση 3
μαθημάτων επιλογής που αριθμούν στο σύνολο τους 15
ECTS, με σύνολο εξαμήνου 30 ECTS, β) για το 2ο εξάμηνο
σπουδών, παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των
υποχρεωτικών μαθημάτων που αριθμούν στο σύνολο
τους 15 ECTS, παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση
3 μαθημάτων επιλογής που αριθμούν στο σύνολο τους
15 ECTS, με σύνολο εξαμήνου 30 ECTS, β) για το 3ο εξάμηνο σπουδών, εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση της
διπλωματικής εργασίας που αριθμεί 30 ECTS.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) ECTS, τριάντα (30)
ECTS ανά εξάμηνο σπουδών.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάζεται
παρακάτω.
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
H επιστήμη της Βιοϊατρικής
Μηχανικής
The science of Biomedical
engineering
Μεθοδολογία έρευνας
Research methodology
Βιολογία - Βιοτεχνολογία
Biology - Biotechnology
Η βιομηχανία της βιοϊατρικής
μηχανικής Ι
The Biomedical engineering
industry sector I
Βιοστατιστική
Biostatistics
Επεξεργασία ιατρικού
σήματος και εικόνας
Medical signal and image
processing
Μάρκετινγκ στην βιοϊατρική
Biomedical marketing
Διασφάλιση ποιότητας και
κανονισμοί ιατρικών
συσκευών
Quality Assurance and
Medical Device Regulations
Εμβιομηχανική και Βιουλικά
Biomechanics and
Biomaterials
Οπτική μικροσκοπία
Optical Microscopy
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Υ: Υποχρεωτικό
ECTS
Ε: Επιλογής
Y
2.5
Y

2.5

Υ

5

Υ

5

Ε

5

Ε

5

Ε

5

Ε

5

Ε

5

Ε

5

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διαγνωστικά απεικονιστικά
συστήματα
Diagnostic Medical Imaging
Systems
Βιοϊατρική Οργανολογία
Biomedical Instrumentation
Η βιομηχανία της βιοϊατρικής
μηχανικής ΙΙ
The Biomedical engineering
industry sector ΙI
Επείγουσα ιατρική
Emergency medicine

Υ: Υποχρεωτικό
ECTS
Ε: Επιλογής
Υ
5

Υ

5

Υ

5

Ε

5
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Συστήματα ελέγχου στην
βιοϊατρική μηχανική
Control systems in
biomedical engineering
Βιοπληροφορική
Bioinformatics
Αλληλεπίδραση ανθρώπουμηχανής στις υπηρεσίες
παροχής υγείας
Human machine interaction
in healthcare
Μηχανική μάθηση στην
ιατρική και την βιολογία
Machine Learning in
Medicine and Biology
Επιστήμη, τεχνολογία,
κοινωνία: Βιοϊατρική
μηχανική, κοινωνικές
προεκτάσεις, ηθική
Science, Technology, Society:
Biomedical Engineering,
Social Aspects, Ethics
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ε

5

Ε

5

Ε

5

Ε

5

Ε

5

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διπλωματική εργασία
Diploma thesis
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Υ: Υποχρεωτικό
ECTS
Ε: Επιλογής
Υ
30

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί
και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του
αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι
υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ,
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι
φοιτητές με δωρεάν φοίτηση, 30% του συνόλου των νεοεισερχομένων φοιτητών, δηλαδή έως εννέα (9) φοιτητές,
οι οποίοι δεν θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα
με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών
Βιοϊατρικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλη
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, κα-
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θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Διδασκαλία με εξ αποστάσεως μέσα
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνεται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)
σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017
ή ως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής, της Σχολής Μηχανικών,
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Άλσος Αιγάλεω. Το Τμήμα διαθέτει ικανό αριθμό αιθουσών και
εργαστηριακών χώρων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή
των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. Τα κτίρια της Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο
Άλσος Αιγάλεω έχουν διαμόρφωση για πλήρη πρόσβαση
ΑΜΕΑ. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος
που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του ΠΑ.Δ.Α., και στελεχώνεται από μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του ΠΑ.Δ.Α., μέλη ΕΔΙΠ και μέλη
ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκήρυξης,
όπου απαιτείται.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέντε
(5) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2026-2027, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/
2017 (με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του
κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).
Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να
καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Τα τέλη
φοίτησης, ανέρχονται στο ποσό των 1200 ευρώ τα οποία
καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις.
Έκτακτη χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και
από άλλους, κατά το νόμο, πόρους, εφόσον προκύψουν,
δύνανται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η
επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να
χορηγηθούν πρόσθετες παροχές στους φοιτητές.
Η εκπαίδευση παρέχεται χωρίς τέλη φοίτησης στους
δικαιούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέχρι το 30%
του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων ανά εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 30 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 23236/21/ΓΠ
(3)
Σύσταση Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 σε συνδυασμό
με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α’ 195) .
3. Το άρθρο 50 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
4. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.
463, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία τεσσάρων (4) ετών
από 1-9-2018 έως 31-8-2022.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει:
Τη σύσταση Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως εξής:
Άρθρο 1
Συνιστάται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συμβούλιο
Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας αποτελεί η συζήτηση και η διατύπωση
προτάσεων προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο για την
αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με την διαβίωση των φοιτητών/τριών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
φοιτητικής μέριμνας του Ιδρύματος, καθώς και την ορθή
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων.
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Άρθρο 2
Ζητήματα που άπτονται της θεσμικής λειτουργίας της
Φοιτητικής Μέριμνας εν γένει (συμπεριλαμβανομένων
των Φοιτητικών Κατοικιών, - εφεξής Φ.Κ.-) συζητούνται στο Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας και έχει την
αρμοδιότητα να εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο του
Ιδρύματος.
Άρθρο 3
Το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας αποτελείται από:
- Τον/Την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και
Φοιτητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρο,
- τους/τις Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας ως μέλη,
- δύο εκπροσώπους των φοιτητών/τριών από τα Τμήματα του Βόλου,
- έναν εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών από τα Τμήματα της Λάρισας,
- έναν εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών από τα Τμήματα της Λαμίας,
- έναν εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών από τα Τμήματα των Τρικάλων,
- έναν εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών από τα Τμήματα της Καρδίτσας. Η θητεία των φοιτητών/τριών είναι
ετήσια.
Το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας συνέρχεται μετά
από πρόσκληση-ημερήσια διάταξη του/της Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών εκλέγονται από το
σύνολο των ενεργών φοιτητών/τριών, κατά τα οριζόμενα
περί εκλογής φοιτητών στα συλλογικά όργανα. Σε περίπτωση μη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών/τριών, το
Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς
την εκλογή αυτών, έως την ανάδειξή τους.
Άρθρο 4
Η προτεινόμενη σύνθεση του Συμβουλίου Φοιτητικής
Μέριμνας συμμορφώνεται με την πρόβλεψη του νόμου
(παρ. 1.β του άρθρου 50 του ν. 4009/2011) για ποσόστωση 60% έναντι 40% σε καθηγητές και φοιτητές.
Δικαιοδοσία για τη συγκρότηση ή την ανασυγκρότηση
του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας έχει η Σύγκλητος.
Άρθρο 5
Το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας υποστηρίζεται
διοικητικά από προσωπικό της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 2 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 23234/21/ΓΠ
(4)
Σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου
με την επωνυμία ’’Συνήγορος του φοιτητή’’ στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

και ορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο
ίδιος το επιθυμεί.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 3
Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την
επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του
ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα,
να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν
τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα
κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία
του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια
διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την
αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο
για την επίλυση του προβλήματος.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 σε συνδυασμό
με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α’ 195).
3. Το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
4. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.
463, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία τεσσάρων (4) ετών
από 1-9-2018 έως 31-8-2022.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει τη σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς Γραφείου με την
επωνυμία ’’Συνήγορος του φοιτητή’’ στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας ως εξής:
Άρθρο 1
Συνιστάται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αυτοτελές
γραφείο με την επωνυμία ’’Συνήγορος του φοιτητή’’.
Σκοπό έχει τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και
καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος,
την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας
του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των
φοιτητών.
Άρθρο 2
Ο Συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να
είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος

Άρθρο 4
Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να
θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού
παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του
φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του
δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50).
Άρθρο 5
Το αυτοτελές γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή
υποστηρίζεται γραμματειακά από προσωπικό το οποίο
τοποθετείται σε αυτό με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 2 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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