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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Απόφαση  29/20.06.2022     Συνεδρίαση 217η 

 

Θέμα: Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.   

 

 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους και λοιπές Διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 46. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 8 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και 

ειδικότερα τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43 έως 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

4. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την οποία 

αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως 

εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος 

και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που 

προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 
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5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Α΄ 189) 

«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Την αριθ. 216772/Ζ1/08-12-2017  (Β΄4334) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος 

κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 

βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

7. Την με αριθ.:210838/Z1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική 

Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 

διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξης. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 

(ΦΕΚ Α’ 98). 

9. Την με αριθ.: 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 Τ.Β΄) Απόφαση Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4485/2017 (Α΄ 114) 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 1η /12-01-2022). 

11.  Την υπ΄ αριθμ. 2η/30.05.2022 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

12. Την υπ΄ αριθμ. 28 απόφαση της 217ης /20-06-2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: ΨΜΖ5469Β7Δ-8Υ0) 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

 

Αποφασίζει:  

 

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο 

«Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
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Πελοποννήσου ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές 

Τεχνολογίες»  σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 

διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Άρθρο 2 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι  

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον 

τομέα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού με Ψηφιακές Τεχνολογίες.  

Άρθρο 3 

Γνωστικό αντικείμενο  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση, υψηλή εξειδίκευση και έρευνα στη χρήση και 

ανάπτυξη ψηφιακών-υπολογιστικών εργαλείων ανάλυσης, μελέτης και 

σχεδιασμού, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε βιομηχανικό όσο και σε 

ερευνητικό επίπεδο στον ευρύτερο τομέα της μηχανολογίας.  

 

Άρθρο 4 

Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελληνική ή/και η 

Αγγλική. 

 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της  
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μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

Άρθρο 6 

Πιστωτικές μονάδες 

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών είναι συνολικά 

ενενήντα (90 ects).  

Άρθρο 7 

Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2029 - 2030, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης 

λειτουργίας κάθε ΠΜΣ. 

Άρθρο 8 

Τέλη φοίτησης 

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε χίλια 

οκτακόσια ευρώ (1.800 €). 

Άρθρο 9 

Ειδικές Διατάξεις 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, 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. 

Τρίπολη,20.06.22 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 
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