E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.08.09 10:55:48
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

40539

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα,
Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών
Οικοσυστημάτων» του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Λειτουργία και αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας και Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29300
(1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα,
Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών
Οικοσυστημάτων» του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμ. 2958/12 και 13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32
και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Αρ. Φύλλου 3231

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 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», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση
Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (συνεδρίαση με αριθμ. 14/1-3-2018).
6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.
7. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή
και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με
την «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», την ανάπτυξη
της σχετικής έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της
αειφόρου εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων
και του φυσικού περιβάλλοντος.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων
υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές της αειφόρου
ανάπτυξης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος,
της διαχείρισης και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, και να προάγει την τεχνογνωσία και τα
μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα
στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή
και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων»,
στις εξής ειδικεύσεις:
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α) 1η: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και
β) 2η: ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι σχετικών τίτλων πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν,
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
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1η Ειδίκευση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πίνακας 1: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
α/α

Μάθημα*

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Kωδ.
Μαθ.

Θεωρία

Εργαστηριακή
άσκηση

ECTS

1

Ερευνητική μεθοδολογία και προχωρημένη στατιστική στις
βιολογικές επιστήμες

M1

16

8

5

2

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοπαρακολούθηση Φυσικών Πόρων

Μ2

16

8

5

3

Τελευταίες τάσεις στην Οικολογία: Θεωρία και εφαρμογές

M3

16

8

5

4

Συστηματική των Σπερματοφύτων

M4

13

13

5

5

Οικολογία διαταραχών

M5

16

8

5

6

Οικολογική ποικιλότητα και μέθοδοι εκτίμησής της

M6

13

13

5

7

Ανάλυση της δομικής και λειτουργικής ποικιλότητας των χερσαίων (δασικών) Οικοσυστημάτων

M7

13

13

5

8

Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων - Εξελικτική Γενετική

M8

16

8

5

9

Μέθοδοι αποτίμησης της οικονομικής αξίας της βιοποικιλότητας

M9

16

8

5

Σύνολο ECTS

30

*Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.

Πίνακας 2: Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
α/α

Μάθημα*

Kωδ.
Μαθ.

Θεωρία

Εργαστηριακή
άσκηση

ECTS

1

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και χωρική ανάλυση
δεδομένων

M10

13

13

5

2

Ειδικά θέματα Χλωρίδας και Βλάστησης

Μ11

13

13

5

3

Βιολογία σπανίων ειδών Άγριας Πανίδας

M12

13

13

5

4

Κλιματική αλλαγή, εξέλιξη και προσαρμογή των οικοσυστημάτων

M13

13

13

5

5

Διατήρηση της βιοποικιλότητας Ι (Διατήρηση σε επίπεδο
οικοσυστημάτων)

M14

13

13

5

6

Διατήρηση της βιοποικιλότητας II (Διατήρηση Ειδών Άγριας
Πανίδας)

M15

13

13

5

7

Προστασία της φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές

M16

13

13

5

8

Διοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση προστατευόμενων
περιοχών

M17

13

13

5

9

Διαχείριση περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Ηθική

M18

16

8

5

Σύνολο ECTS
*Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.

30
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2η Ειδίκευση
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
Πίνακας 3: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
α/α

Μάθημα*

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Kωδ.
Μαθ.

Θεωρία

Εργαστηριακή
άσκηση

ECTS

1

Προχωρημένη Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας των δασικών
πόρων

M19

16

8

5

2

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοπαρακολούθηση Φυσικών Πόρων

Μ20

16

8

5

3

Ορεινά εδάφη: Διαχείριση, προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση
των λειτουργιών τους

M21

13

13

5

4

Συστηματική των Σπερματοφύτων

M22

13

13

5

5

Oικολογία παραγωγικών δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας

M23

13

13

5

6

Αξίες, Λειτουργίες, Υπηρεσίες και Προϊόντα δασικών οικοσυστημάτων

M24

13

13

5

7

Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή Γονιδιωματικής
στη Βελτίωση, Ειδικά Θέμα- τα Βελτίωσης - Αξιοποίηση

M25

13

13

5

8

Συγκομιδή και οργάνωση της δασικής παραγωγής

M26

13

13

5

9

Οικονομική αποτίμηση των υπηρεσιών των δασών

M27

16

8

5

Σύνολo ECTS

30

*Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.
Πίνακας 4: Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
α/α

Μάθημα*

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Kωδ.
Μαθ.

Θεωρία

Εργαστηριακή
άσκηση

ECTS

1

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και χωρική ανάλυση
δεδομένων

M28

13

13

5

2

Γένεση και Ταξινόμηση εδαφών

Μ29

13

13

5

3

Εφαρμοσμένη (Προσαρμοσμένη) Δασοκομική

M30

13

13

5

4

Σύγχρονες τάσεις στη Γενετική Βελτίωση δασικών φυτών

M31

13

13

5

5

Πρόβλεψη-Διαχείριση-Προστασία από επιδημίες βιοτικών
παραγόντων

M32

13

13

5

6

Δασική Διαχειριστική - Σύνταξη διαχειριστικών Μελετών

M33

13

13

5

7

Δασοκομία Πόλεων - Περιαστικά Δάση

M34

13

13

5

8

Δασοπονία πολλαπλών σκοπών - Σύγχρονα Θέματα Δασοπονίας Πολυλειτουργικό δασικό φυτό - Δασικές φυτείες

M35

13

13

5

9

Θρέψη φυτών - Μυκόρριζα

M36

13

13

5

Σύνολo ECTS

30

*Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων που υποχρεούται να συμπληρώσει ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια είναι
90. Εξήντα από τα 12 μαθήματα (30 Πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο) και 30 από την Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία.
Τα μαθήματα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να
αποφασίζεται η χρήση άλλης/ή και άλλης γλώσσας διδασκαλίας, κατόπιν εισήγησης του κάθε Συντονιστή/τριας
των μαθημάτων.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες ετησίως. Για κάθε ειδίκευση ο αριθμός
εισακτέων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/
ές φοιτητές/τριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμ. 2958/2012
και 13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κυρίως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (κατα-
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ξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
Υλικοτεχνική Υποδομή του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., τις πηγές
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32
και 37 του ν. 4485/2017:

2019

2020

2021

2022

2018-2022

1. Δαπάνες χορήγησης
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

40.000,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

20.000,00 €

3. Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

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

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

30.000,00 €

12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

60.000,00 €

5. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.
6. Αμοιβές διοικητικής και
τεxνικής υποστήριξης

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

30.000,00 €

7. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως
έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου.

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €

90.000,00 €

8. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
(= 30% Τελών Φοίτησης)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 300.000,00 €
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Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης
(συνολικά 2.000,00€ για ένα κύκλο σπουδών/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή).
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018
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σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ
και το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του
ΤΕΙ-Πελοποννήσου».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη δομή, λειτουργία και τις αρμοδιότητες
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου και το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝHΣΟΥ

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 2018
(2)
Λειτουργία και αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας και Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 10/27-06-2018 θέμα 3ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 28, 29, 64, 66, 71, 72 και
80, παρ. 22 (α) και (γ) του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α’ 195)
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 83 παρ. 5 και 84 παρ. 1,
8 και 13 του ν. 4485/2017, «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις». (Α΄114).
3. Το με αριθμ. ΦΕΚ 642/τ.ΥΟΔΔ/04-12-2017 στο
οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 209644/Z1/30-11-2017
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3)
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021.
4. Το με αριθμ. ΦΕΚ 4801/τ.Β΄/29-12-17 στο οποίο
δημοσιεύθηκε η αριθμ. 4048/21-12-17 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Πελοποννήσου «Καθορισμός ευθύνηςαρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πελοποννήσου - Σειρά
αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ Πελοποννήσου».
5. Την απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου της 22ας Φεβρουαρίου 2018
με θέμα 2ο: «Συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: Ω3ΟΕ46914Ο-ΑΑΙ).
6. Την απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, της 31ης Μαΐου 2018, ακαδημαϊκού έτους 20172018, θέμα 2ο: «Κατάρτιση πρότασης για έκδοση ΦΕΚ

Άρθρο 1
Συγκρότηση και αρμοδιότητες της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
1. Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.)
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, βάσει
του άρθρου 14 του ν. 4009/2011.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συγκροτείται
με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 14 του ν. 4009/2011 και 83 παρ. 5 του
ν. 4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη ή έναν από τους Αναπληρωτές του,
ως Πρόεδρο,
β) πέντε (5) Καθηγητές,
γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που
προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού,
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και
έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως
ειδικότερα θα καθορίζεται στον Οργανισμό.
2. Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής.
Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών και των
μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται για ετήσια θητεία.
3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, όπως αυτές αναφέρονται
στο άρθρο 14 του ν. 4009/2011, είναι οι ακόλουθες:
α) Η 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 ποιότητας του Ιδρύματος.
β) Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του
Ιδρύματος.
γ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών
αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών
υπηρεσιών του Ιδρύματος.
δ) Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών
και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιό-
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τητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
ε) Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία
με την ΑΔΙΠ.
στ) Η συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος των σχετικών με την
αξιολόγηση διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
4. Ειδικότερα, εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες
γενικές αρμοδιότητες, ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η υλοποίηση και των ακόλουθων:
α) H συστηματική αναθεώρηση/επικαιροποίηση του
εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
β) Η εποπτεία της εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και ο περιοδικός
έλεγχος της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής του.
γ) Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και
συστάσεων προς βελτίωση.
δ) Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου
των κριτηρίων σχετικά με το σχεδιασμό, την έγκριση
και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών με
σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.
ε) 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.
στ) Η στατιστική ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων
ποιότητας και αποτελεσμάτων αξιολόγησης, ως σημαντικά εργαλεία για λήψη αποφάσεων για κάθε επίπεδο
λειτουργίας του Ιδρύματος.
ζ) Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων
προγραμμάτων σπουδών, των λοιπών παρεχόμενων
υπηρεσιών, ιδίως της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και των εργαστηρίων.
η) Η ευθύνη για συστηματική παρακολούθηση της
επικαιροποίησης 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.
θ) Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής
αξιολόγησης: πιστοποίησης/επαναπιστοποίησης των
προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημαϊκές μονάδες.
ι) 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.
ια) Η μέριμνα για τη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα
του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της
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ΑΔΙΠ με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του
Ιδρύματος και η συνεχής ανάπτυξη του πληροφοριακού
συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.
ιβ) Η ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά
με διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με τη
διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ιγ) Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων
για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π.
ιδ) Η συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για την
υποβοήθηση των αναγκών της ΜΟ.ΔΙ.Π.
ιε) Η διεξαγωγή ερευνών/μελετών αναφορικά με την
ποιότητα του διδακτικού, του ερευνητικού και του διοικητικού έργου του Ιδρύματος.
ιζ) Η συνεργασία και η επικοινωνία με την ΑΔΙΠ καθώς και με τα υπόλοιπα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην
εφαρμογή και υλοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
ιστ) Ο εντοπισμός και η προβολή βέλτιστων πρακτικών
του Ιδρύματος στους τομείς της δραστηριότητάς του.
ιη) 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 διαβίβασή τους στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα
του Ιδρύματος.
ιθ) Η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υποβολή τους στη Διοίκηση
του Ιδρύματος.
κ) Η μέριμνα για συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και
παροχή δεδομένων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στις διεθνείς λίστες κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η σύνταξη προτάσεων-εισηγήσεων
επί του θέματος.
κα) Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
κβ) Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία, τον Οργανισμό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ή ανατίθενται από
τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος, στη
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Άρθρο 2
Λειτουργία και πόροι της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)-Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π.
1. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεδριάζει μετά από πρόσκληση
του Προέδρου της τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και
εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο. Οι συνεδριάσεις της
ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, όπως αυτές αναφέρονται στο ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
2. Η διοικητική υποστήριξη της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) παρέχεται από το γραφείο της
ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο
της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στελεχώνεται από
διοικητικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες, τα
προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό
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του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης. Στις αρμοδιότητες του γραφείου της
ΜΟ.ΔΙ.Π. εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεών της,
και η εν γένει συνδρομή της επί των ως άνω γενικών και
ειδικότερων αναφερόμενων αρμοδιοτήτων της.
3. Η χρηματοδότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου παρέχεται
μέσω ιδίων πόρων του Ιδρύματος και εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων. Η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου μεριμνά για την παροχή των αναγκαίων
υποδομών και πόρων προκειμένου να επιτυγχάνεται η
εύρυθμη λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) καθώς και η απρόσκοπτη
εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης
Ποιότητας του Ιδρύματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ε.Σ.Δ.Π./Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
Άρθρο 3
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
1. Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας
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 Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας (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 Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
Άρθρο 4
Δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
1. Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) 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. Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) αποτυπώνεται
αναλυτικά στο εγχειρίδιο ποιότητας.
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2. Οι διεργασίες είναι οι οργανικές ενότητες του Συστήματος οι οποίες περιγράφονται στο Εσωτερικό Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας (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
χρήση δεικτών οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο
του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας (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 του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
Ενδεικτικά, ως διεργασίες ή/και διαδικασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, αναφέρονται οι ακόλουθες:
α) Πολιτική του Ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας.
β) Θέσπιση στόχων διασφάλισης της ποιότητας.
γ) Διάθεση και διαχείριση αναγκαίων πόρων.
δ) Εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
ε) Σχεδιασμός, έγκριση και αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών.
στ) Παρακολούθηση του διδακτικού, ερευνητικού και
διοικητικού έργου.
ζ) Συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας.
η) Δημοσιοποίηση πληροφοριών.
θ) Εξωτερική αξιολόγηση: πιστοποίηση/επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
ι) Συμμετοχή σε διεθνείς λίστες κατάταξης (Ranking).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 11 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ
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