
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.E.Π του ΕΚΠΑ.

2 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 1460/22121/5.7.2018 
(Β΄ 3106) απόφασης, που αφορά στην «Έγκριση 
του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά (ΘΕΜΑ) (Master in Theoretical and 
Applied Mathematics, ThAMa)», όπως έχει διορ-
θωθεί και ισχύει (Β΄ 3773).

4 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 1489/22659/10.7.2018 
(Β΄ 3281) απόφασης, που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική Ανα-
λυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master 
in Computational and Statistical Data Analytics, 
MCDA), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3763).

5 Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Κα-
νονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Θεωρητική και Πρακτική Φι-
λοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄2645/2019).

6 Ίδρυση τριών Τομέων στο Τμήμα Φαρμακευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών (Β΄ 2645/2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. πράξης 3057 (1)

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.E.Π του ΕΚΠΑ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
3. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 

2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 83).

4. Την υπό στοιχεία 87488/Ζ2/7-7-2020 απόφαση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που αφορά στη μετάταξη της Μενούτη Κανέλλας σε 
θέση μέλους ΕΕΠ (Γ’ 1169/2020).

5. Την από 5-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

6. Το υπ’ αρ. 106/8-10-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Την υπ’ αρ. 91/1-10-2020 αίτηση της ενδιαφερόμε-
νης, διαπιστώνουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Κανέλλας Μενούτη, 
μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Ιδρύματος, καθορίζεται στο εξής: 
«Επιστήμες της γλώσσας και διδακτική των γλωσσών 
με έμφαση στη διδακτική/διδασκαλία της γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 23578 (2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών Προ-

σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) και του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 

2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 εγκύκλιο 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ- Ψ6Θ).
4. Την υπό στοιχεία 87488/Ζ2/07-07-2020 απόφαση 

του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Γ΄ 1169).

5. Την υπ’ αρ. 31364/28-7-2020 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Α.Π.Θ.

6. Την υπ’ αρ. συνεδρ. 22/15-4-2021 απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, για τον καθορισμό γνωστικού 
αντικειμένου της Αλεξάνδρας Γκλούμπου του Γεωργί-
ου, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το δι-
δακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο, τους μετα-
πτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα 
Παιδαγωγικής του Τμήματος (υπ’ αρ. 22081/21-4-2021 
έγγραφο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης).

7. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμή-
ματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
για τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αλεξάνδρας Γκλού-
μπου του Γεωργίου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του 
Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχο-
λικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθο-
ρίζεται ως εξής: «Πρακτική Άσκηση στην Προσχολική 
Εκπαίδευση: Εφαρμογές με έμφαση στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση του χώρου».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

   Αριθμ. 66/497/13005 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1460/22121/5.7.2018 

(Β΄ 3106) απόφασης, που αφορά στην «Έγκρι-

ση του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά (ΘΕΜΑ) (Master in Theoretical and 

Applied Mathematics, ThAMa)», όπως έχει διορ-

θωθεί και ισχύει (Β΄ 3773).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (Α΄ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142).

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:

α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών - Λοιπά θέματα»,

β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 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 μεταπτυ-
χιακών σπουδών»,

δ) 22879/Ζ1/09-02-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»,

ε) 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και

στ) 45070/Ζ1/19-03-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 ’’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 38)».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
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εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α΄ 195).

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.:
α. απόφαση 1460/22121/5.7.2018 (Β΄ 3106), σχετικά με 

την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρητικά και Εφαρμο-
σμένα Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3773).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/29-03-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 35/19.4.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 186/22.4.2021).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1460/22121/5.7.2018 
απόφασης (Β΄ 3106), που αφορά στην «Έγκριση του Κα-
νονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεωρητικά 
και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», όπως έχει διορθωθεί 
και ισχύει (Β΄ 3773), από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.1 τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

«4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΤΜ, κάθε ακαδημαϊκό 
έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
και δικαιολογητικών το αργότερο εντός Σεπτεμβρίου. 
Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπι-
στήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό 
κόστος βαρύνει το Πανεπιστήμιο».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1460/22121/5.7.2018 
απόφαση (Β΄ 3106), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 
(Β΄ 3773).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 23 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 65/496/12998 (4)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1489/22659/10.7.2018 

(Β΄ 3281) απόφασης, που αφορά στην έγκριση 

του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχο-

λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πα-

τρών με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική Ανα-

λυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master 

in Computational and Statistical Data Analytics, 

MCDA), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3763).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (Α΄ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142).

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:

α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’  114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών δια-
τριβών - Λοιπά θέματα»,

β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 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 μετα-
πτυχιακών σπουδών»,

δ) 22879/Ζ1/09-02-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’  114)»,

ε) 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’  114)» και

στ) 45070/Ζ1/19-03-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 ’’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις’’ (Α’  38)».

5. Τις διατάξεις του 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).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α΄ 195).

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.:
α. Απόφαση 1489/22659/10.7.2018 (Β΄ 3281), σχετι-

κά με την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υπολογιστική και 
Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» 
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορθωθεί 
και ισχύει (Β΄ 3763).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/29-03-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 35/19.4.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 186/22.4.2021).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1489/22659/10.7.2018 
(Β΄ 3281), που αφορά στην «Έγκριση του Κανονισμού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Πατρών με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική 
Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων», όπως έχει 
διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3763), από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.1 τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΤΜ, κάθε ακαδημαϊκό 
έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
και δικαιολογητικών το αργότερο εντός Σεπτεμβρίου. 
Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπι-
στήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό 
κόστος βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6.4 προστίθεται πα-
ράγραφος ως ακολούθως:

Είναι δυνατή η αναγνώριση μαθημάτων για ΜΦ, που 
εγγράφονται στο παρόν ΠΜΣ και έχουν παρακολουθή-
σει επιτυχώς ισοδύναμο μεταπτυχιακό μάθημα σε άλλο 
αναγνωρισμένο ΠΜΣ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Η τελική απόφαση είναι αρμοδιότητα της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μαθηματικών, ύστερα από πρόταση της 
ΣΕ του Προγράμματος και εισήγηση του διδάσκοντα. Το 
πολύ δεκαπέντε (15) ECTS μπορούν να αναγνωρισθούν 
για τις απαιτήσεις του παρόντος ΔΜΣ και όλες πρέπει να 
αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1489/22659/10.7.2018 
(Β΄ 3281) απόφαση, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 
(Β΄ 3763).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Απριλίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

    Αριθμ. 69/500/13033 (5)
Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Κα-

νονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Θεωρητική και Πρακτική Φι-

λοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 2645/2019).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (Α΄ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142).

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρι-
νίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α’ 114)», 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 - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’  114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση 
διατάξεων του ν. 4521/2018 ’’Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 38)».
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5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (A΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

9. Την υπ’ αρ. 1464/18857/20.6.2019 απόφαση της 
Συγκλήτου (Β΄ 2645), σχετικά με έγκριση Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φι-
λοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φι-
λοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 103/17.3.2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 35/19.4.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 186/22.4.2021).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1464/18857/20.6.2019 
απόφασης (Β΄ 2645) περί έγκρισης του Κανονισμού του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: 
«Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία, όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η παρ. 3.2 αντικαθίσταται ως εξής:
3.2 Τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ μπορούν 

να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και της απόφασης Συγκλή-
του του ΠΠ υπ’ αρ. 822/12755 (Β΄ 1609/2018).

Επίβλεψη ΔΕ μπορούν να αναλάβουν μόνο μέλη του 
ΔΕΠ και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και 
μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΜΠΣ.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, η καθο-
δήγηση των φοιτητών/τριών στην εκπόνηση εργασιών 
ο καθορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η 
επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/
τριες.»

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγη-
ση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ ανά διετία για 
έως τριάντα (30) θέσεις φοιτητών και φοιτητριών με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δι-
καιολογητικών το αργότερο έως το τέλος της εκάστοτε 
προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς (δηλ. έως 31 Αυ-
γούστου). Οι εξετάσεις ορίζονται εντός του Σεπτεμβρί-
ου της ακαδημαϊκής χρονιάς έναρξης των μαθημάτων 
του ΠΜΣ. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος. Το σχε-
τικό κόστος βαρύνει το ΠΜΣ. Στην Προκήρυξη περιλαμ-
βάνονται: α) οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών (ΥΦ) στη δια-
δικασία επιλογής, β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβληθούν, γ) οι προθεσμίες υποβολής των 
δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία 
πρέπει αυτά να υποβληθούν, δ) η διαδικασία καθώς και 
τα κριτήρια επιλογής των ΥΦ, ε) η εξεταστέα ύλη των 
μαθημάτων, στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι 
ΥΦ, στ) οι ημερομηνίες και ο ακριβής τρόπος διεξαγω-
γής των εξετάσεων. Οι ΥΦ υποβάλλουν την αίτησή τους 
ηλεκτρονικά στην πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/
bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

4.2 α) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των 
Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. β) Για τους αλλο-
δαπούς ΥΦ, κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών 
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστο-
ποιείται από τα κρατικά πιστοποιητικά ελληνομάθειας. 
γ) Για όλους τους ΥΦ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις επόμενες ξέ-
νες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο 
γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι κατώτε-
ρο του «πολύ καλό», Γ1/C1, όπως αυτό ορίζεται από τα 
κριτήρια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και πιστοποιείται από 
την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας 
σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση ΑΣΕΠ (βλ. παράρτημα Β’ 
στην προκήρυξη (Α.Σ.Ε.Π. 1Ε/2017), υπ’ αρ. 7/15-2-2017, 
«Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόποι Απόδειξης»). δ) Αίτηση 
μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω 
κατηγοριών ΥΦ. Η υποψηφιότητά τους θεωρείται έγκυρη 
μόνο εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των 
Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της 
πρώτης Εξέτασης Εισαγωγής και πάντως πριν την ημε-
ρομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση 
του πίνακα των επιτυχόντων.

Στην περίπτωση αυτή οι ΥΦ υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματος, 
όπως και, σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαραίτητα δικαι-
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ολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. στ) Ο έλεγχος 
των τυπικών προϋποθέσεων για υποψηφιότητα στο 
ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία 
ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής καθώς και την 
εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των 
αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιη-
τικού γλωσσομάθειας, και συντάσσει συνολικό πίνακα 
των αιτούντων και των στοιχείων της υποψηφιότητάς 
τους, τον οποίο διαβιβάζει στην ΣΕ. ζ) Εάν, κατά τον 
έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η επάρκεια στην ξένη 
γλώσσα πιστοποιείται με γραπτές εξετάσεις. Η εξέταση 
στη γλώσσα προηγείται της εξέτασης εισαγωγής. Σε πε-
ρίπτωση αποτυχίας ο/η αιτών/ουσα δεν ανακηρύσσεται 
υποψήφιος. Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και 
άνω της κλίμακας 0-10. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου 
τυπικών προσόντων αναρτάται από τη Γραμματεία στους 
χώρους ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος 
πίνακας υποψηφίων ΜΦ.

4.3 α) Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 
ανά διδάσκοντα για την επίβλεψη μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας ορίζεται σε 3 (βλ. άρθρο 45, παρ. 1β 
του ν. 4485/2017). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους 30 (τριάντα). β) Τα μέλη των κατη-
γοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 
Φιλοσοφίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς και της παρ. 8 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αί-
τησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας 
κατ’ έτος στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

4.4 α) Η επιλογή γίνεται βάσει γραπτών εξετάσεων με 
συνεκτίμηση των εξής ακαδημαϊκών κριτηρίων: του γε-
νικού βαθμού του πτυχίου/διπλώματος, της επίδοσης σε 
προπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον αυτή έχει 
βαθμό ίσο ή άνω του επτά (7), και της τυχόν ερευνητι-
κής δραστηριότητας του ΥΦ. β) Η αξιολόγηση γίνεται 
μέσω της βαθμολόγησης των γραπτών επιδόσεων στις 
εξετάσεις εισαγωγής και της μοριοδότησης των λοιπών 
συνεκτιμώμενων ακαδημαϊκών προσόντων των ΥΦ. 
Ανώτατος συνολικός αριθμός μορίων είναι τα 100 μό-
ρια, τα οποία επιμερίζονται ως εξής: Α. Γραπτές εξετάσεις 
φιλοσοφίας: έως και 80 μόρια Β. Βαθμός πτυχίου: έως και 
15 μόρια Γ. Διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπου-
δών με βαθμό ανώτερο ή ίσο του επτά (7), ή/και τίτλος 
μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικός τίτλος ή/
και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες: 5 μόρια 
γ) Διαδικασία γραπτών εξετάσεων εισαγωγής:

1. Τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα/αντικείμενα είναι (Α) 
Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική και (Β) Ηθική και Πολιτική 
Φιλοσοφία. Η ύλη των εξετάσεων για το καθένα από τα 
μαθήματα αυτά αντιστοιχεί σε επιλεγμένα φιλοσοφικά 
κείμενα. 2. Όλοι οι ΥΦ εξετάζονται και στα δύο μαθήμα-
τα. 3. Η ΕΕΕ συνεδριάζει δύο ώρες πριν από κάθε εξέταση 
για την επιλογή των θεμάτων. Για κάθε μάθημα ορίζονται 

δύο εισηγητές θεμάτων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από 
τους βαθμολογητές της ενότητας. Η ΕΕΕ επιλέγει τα θέ-
ματα μέσω κλήρωσης. 4. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα 
ορίζονται δύο βαθμολογητές και ένας αναβαθμολογη-
τής. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-20. Σε ανα-
βαθμολόγηση παραπέμπονται τα γραπτά με διαφορά 
βαθμού των δύο βαθμολογητών άνω των έξι μονάδων 
(x>6). 5. Ο αριθμός μορίων από την εξέταση του κάθε 
μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών 
των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση αναβαθμολόγη-
σης διπλασιάζεται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. 6. Η 
διαδικασία των γραπτών εξετάσεων είναι ανώνυμη (με 
κωδικούς). Οι βαθμολογητές παραδίδουν ανεξάρτητα τις 
βαθμολογίες στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα αναλυτι-
κά αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής αναρτώνται 
ανώνυμα στους χώρους ανακοινώσεων της Γραμματείας 
του Τμήματος με ευθύνη της ΣΕ. δ) Η μοριοδότηση των 
συνεκτιμώμενων ακαδημαϊκών προσόντων (βλ. 4.4, ε 
και στ) των ΥΦ γίνεται σε ειδική συνεδρίαση της ΣΕ. ε) Ο 
βαθμός πτυχίου μοριοδοτείται με συντελεστή 1,5 (έως 
15 μόρια). στ) ΥΦ που έχει εκπονήσει διπλωματική ερ-
γασία (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου) με βαθμό 
ανώτερο ή ίσο του επτά (7) ή/και είναι κάτοχος μεταπτυ-
χιακού ή/και διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το 
ΔΟΑΤΑΠ) ή/και διαθέτει ερευνητικού τύπου δημοσιεύ-
σεις πιστώνεται με 5 μόρια.

4.5 α) Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέ-
τασης η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει υπό την 
προεδρία του ΔΣ με αποκλειστικό θέμα την επιλογή των 
εισαγομένων στο ΠΜΣ υποψηφίων. Η διαδικασία περι-
λαμβάνει την αποκάλυψη της ταυτότητας των γραπτών 
των εξετάσεων εισαγωγής, τη διαπίστωση του συνολικού 
αριθμού επιτυχόντων (βλ. 4.5, εδ. β), την κατάρτιση πίνα-
κα συνολικής αξιολογικής κατάταξης των επιτυχόντων 
ΥΦ και τέλος τον καθορισμό των εισαγομένων στο ΠΜΣ 
υποψηφίων (βλ. 4.5, εδ. γ, δ, ε). Η συνολική μοριοδότηση 
προκύπτει ως το άθροισμα των μορίων των γραπτών 
εξετάσεων και των μορίων από τα συνεκτιμώμενα κρι-
τήρια. β) Επιτυχόντες θεωρούνται οι ΥΦ, οι οποίοι σε κα-
νένα μάθημα δεν έχουν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό 
μορίων κάτω των 16 (x≥16) και επί πλέον συγκεντρώ-
νουν συνολικά από τη γραπτή εξέταση τουλάχιστον 40 
μόρια και συνολική αξιολόγηση τουλάχιστον 50 μόρια. 
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά 
επιτυχίας βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συ-
γκεντρώνουν. γ) Στο ΠΜΣ εισάγονται οι ΥΦ που πληρούν 
τα κριτήρια του εδαφίου (β) κατά τη σειρά κατάταξής 
τους στη συνολική αξιολόγηση έως τη συμπλήρωση 
του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων ΜΦ. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισάγονται 
όλοι οι ισοβαθμούντες ΥΦ ακόμη και καθ’ υπέρβασιν του 
ορισμένου αριθμού θέσεων της προκήρυξης. δ) Εάν οι 
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επιτυχόντες ΥΦ είναι περισσότεροι από τον αριθμό των 
προκηρυχθεισών θέσεων, οι μη εισαγόμενοι επιτυχόντες 
ΥΦ θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά κατάταξής 
τους στη συνολική αξιολόγηση. ε) Εάν ο αριθμός των 
επιτυχόντων ΥΦ είναι μικρότερος του αριθμού των θέ-
σεων που έχουν προκηρυχθεί, η ΣΕ δύναται να εξετάσει, 
κατά πόσον είναι ακαδημαϊκά σκόπιμο να γίνουν δεκτοί 
και ΥΦ που δεν πληρούν τους όρους του εδαφίου (β) και 
εισηγείται σχετικά προς τη ΣΤ. Για την αιτιολόγηση της 
σκοπιμότητας του μέτρου παράγοντες που σταθμίζονται 
είναι κυρίως: ο αριθμός των μη- πληρούμενων θέσεων, 
το επίπεδο των επιδόσεων και λοιπών προσόντων των 
εισαγομένων επιτυχόντων ΥΦ και, συγκριτικά, η συνο-
λική επίδοση και οι επί μέρους επιδόσεις στις γραπτές 
εξετάσεις φιλοσοφίας των αποκλειομένων βάσει του 
εδαφ. (β) υποψηφίων, η διασφάλιση επαρκούς ομοιο-
γένειας των εισακτέων, οι ανάγκες και οι δυνατότητες 
του ΠΜΣ και του Τμήματος. Εφόσον η ΣΕ κρίνει θετικά, 
υποβάλλει αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση προς τη ΣΤ, 
στην οποίαν ανήκει η λήψη απόφασης. Σε κάθε περίπτω-
ση ισχύουν τα εξής: α) ο αριθμός των καθ’ υπέρβασιν 
των όρων του εδαφ. (β) προτεινομένων για εισαγωγή 
στο ΠΜΣ υποψηφίων μπορεί να είναι έως το πολύ 20% 
των επιτυχόντων υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνεται ο 
αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων, β) οι κατά ταύ-
τα εισακτέοι επιλέγονται κατά σειρά βάσει του αριθμού 
μορίων που συγκέντρωσαν αποκλειστικά στις γραπτές 
εξετάσεις φιλοσοφίας και γ) η σειρά εισαγωγής τους στο 
ΠΜΣ καθορίζεται από το συνολικό αριθμό μορίων που 
συγκέντρωσαν.

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Στην παρ. 6.4 το έδαφιο η αντικαθίσταται ως κάτωθι:
η) Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας η ΣΤ 

ορίζει Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμ-
μετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ, αφυ-
πηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα 
με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για τους φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος που εισήχθη-
σαν το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 ισχύουν οι προη-
γούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Απριλίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

    Αριθμ. 49/13146 (6)

Ίδρυση τριών Τομέων στο Τμήμα Φαρμακευτι-

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου Πατρών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Εσωτερικού Κα-

νονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019).
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 471/21.1.2021).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 186/22.4.2021).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Ιδρύονται στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών οι ακόλουθοι τομείς:

α) Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης, 
ο οποίος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Φαρμακευ-
τική Τεχνολογία, Φαρμακευτική Ανάλυση, Φαρμακοκινη-
τική, Φυσικοφαρμακευτική, Πυρηνική Φαρμακευτική και 
Ραδιοφαρμακευτική, Καλλυντικά.

β) Τομέας Φαρμακολογίας - Βιοεπιστημών, ο οποίος καλύ-
πτει τα γνωστικά αντικείμενα: Γενική και Μοριακή Φαρμακο-
λογία, Τοξικολογία, Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοθερα-
πεία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, 
Φαρμακογονιδιωματική, Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, 
Μικροβιολογία και Φαρμακευτική Ανοσολογία.

γ) Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας - Φαρμακογνωσίας, 
ο οποίος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Φαρμακευτι-
κή Χημεία, Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊό-
ντων, Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Ανόργανη 
Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Μοριακή Προσομοίωση 
και Σχεδιασμός Βιοδραστικών Προϊόντων - Σχέσεις δο-
μής/δραστικότητας, Διαμορφωτική Ανάλυση Βιομορίων, 
Δομική Βιοπληροφορική.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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*02020982105210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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