
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20193542/20.05.2019 
(Β΄ 2074) απόφασης σχετικά με την τροποποί-
ηση της υπ’  αρ. 20183531/07.06.2018 (Β΄ 2398)
απόφασης που αφορά την επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο-
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα», (Digital 
Communications and Networks), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρα-
σης και Διερμηνείας Φωτεινής Καρλάφτη.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1370/20837 (Β΄ 2916/
2018) απόφασης και του κανονισμού (Β΄ 3800/
2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την 
υπ’  αρ. 7 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3773/2019), 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master 
in Education), του Τμήματος Επιστημών της Εκ-
παίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

4 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημί-
ου Πατρών και του Πανεπιστημίου της Πάντοβας 
(Ιταλία) (UNIVERSITY OF PADOVA (ITALY)) για εκ-
πόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλε-
ψη. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
3835/21/ΓΠ/03-03-2021 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1158).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20212366 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20193542/20.05.2019 

(Β΄ 2074) απόφασης σχετικά με την τροποποί-

ηση της υπ’ αρ. 20183531/07.06.2018 (Β΄ 2398) 

απόφασης που αφορά την επανίδρυση του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τε-

χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές Επι-

κοινωνίες και Δίκτυα», (Digital Communications 

and Networks), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  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 έως και 37, 43 έως και 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1/29-09-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017(Α’  114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’  114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

7. Την υπό τα στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (ΥΟΔΔ 
617) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72 Ε 34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί 
εκλογής Πρύτανη και (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
01-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό τα στοιχεία 
133541/Ζ1/29-08-2019 (ΥΟΔΔ 722) απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της 
θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ:906Ξ4653ΠΣ-
ΗΝΒ).

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση του 
Πρύτανη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20183531 απόφαση της Συγκλήτου (Β΄ 
2398/2018) που αφορά στην Επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς, με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» (Digital 
Communications and Networks), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 20193542/20.05.2019 απόφαση της Συ-
γκλήτου (Β΄ 2074) και την υπ’ αρ. 20204910/23.07.2020 
απόφαση Συγκλήτου (Β΄ 3404).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 5η/16.12.2020).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 22η/22-01-2021).

12. Το υπ’ αριθμ. 842/12.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20193542/20.05.2019 
(Β΄ 2074) απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 20183531/07.06.2018 (Β΄ 2398) απόφασης που 
αφορά την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημά-
των της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές 
Επικοινωνίες και Δίκτυα», (Digital Communications and 
Networks), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολού-
θως:Το άρθρο 11 «Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργί-
ας» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

«Σύμφωνα με τις παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4485/2017, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος 
λειτουργίας του ΠΜΣ, η χρηματοδότησή του θα γίνεται 
από τα τέλη φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, τις δωρεές, τις παροχές, τα κληροδοτή-
ματα, τις κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου 
τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού 
τομέα, τους πόρους από προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων 
διεθνών οργανισμών, το μέρος των εσόδων των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και 
από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Η επιβολή τελών φοίτησης προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 δεδομένου ότι 
σύμφωνα με την πρόσφατη και παλιότερη εμπειρία, τα 
λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλή-
ρου από τις κατηγορίες χρηματοδότησης της παρ. 1 του 
άρθρου 37 του ν. 4485/2017.

Κατά συνέπεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ 
καθώς και για την κάλυψη όλων των εξόδων είναι ανα-
γκαία η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων 
πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), ισοκατανεμημένο για κατα-
βολή στα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης του ΠΜΣ.

Με βάση τον μέγιστο αριθμό εισακτέων της παρ. 7 του 
παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο ποσοστό 
του πλήθους των φοιτητών που θα λάβουν υποτροφία 
(30%) σύμφωνα με ν.4485/2017 (Α΄ 114), το 70% του ετή-
σιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λει-
τουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των 58.800,00€ 
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 2.680,00
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 3.120,00

Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 1.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του Α.Ε.Ι. 27.000,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0,00

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών 
συνεργατών από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή (παρ. 5 του άρθρου 
του 36 ν. 4485/2017)

9.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 11.000,00
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Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου)

 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 58.800,00

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται στο ποσό των 25.200,00 €». 

Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ.Δ1.1/1255/ΑΦ (2)
    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρα-

σης και Διερμηνείας Φωτεινής Καρλάφτη. 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/

2014 (Α΄ 32).
2. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21-08-2020 διαπιστωτι-

κή πράξη εκλογής του Πρύτανη και των τεσσάρων Αντι-
πρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΑΔΑ: ΩΓΤ846ΜΤΛΗ-
ΟΟΨ, ΥΟΔΔ 677).

3. Την υπ’ αρ. 4386/07-09-2020 απόφαση του Πρύτανη 
του Ιονίου Πανεπιστημίου «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αντιπρυτάνεων του Ιονίου Πανεπιστημίου» (Β’ 4079).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μι-
σθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του ειδικού 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 9γ του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

7. Την υπό στοιχεία ΤΞΓΜΔ/442/22-02-2021 αίτηση της 
Φωτεινής Καρλάφτη μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.

8. Την από 24-02-2021 απόφαση της 8ης Συνέλευσης 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερ-
μηνείας.

9. Το γεγονός ότι, από τη μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου δεν προκύπτει δαπάνη για το Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο, διαπιστώνουμε:

Τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του μέλους 
Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Ιονίου Πανεπιστημίου Φωτεινής Καρλάφτη του Σπυρίδω-
νος σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 9γ του άρ-
θρου 27 του ν. 4386/2016 ως: «Οικονομική - Νομική -Πο-
λιτική Μετάφραση από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά και 
Ιστορία του Δικαίου και της Οικονομίας στα Επτάνησα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 30 Μαρτίου 2021

O Αντιπρύτανης 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 47/401/9919 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1370/20837 (Β΄ 2916/

2018) απόφασης και του κανονισμού (Β΄ 3800/

2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την 

υπ’ αρ. 7 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3773/2019), 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master 

in Education), του Τμήματος Επιστημών της Εκ-

παίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών.

  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/Ζ1/08-12-2017 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/29-09-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών δι-
ατριβών - 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 μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/
Ζ1/09-02-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση - Επανί-
δρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-03-2018 «Κοινοποίη-
ση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών 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) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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) 1370/20837 
(Β΄ 2916/2018) σχετικά με την επανίδρυση του ΠΜΣ και 
β) 1706/24838 (Β΄ 38002018), όπως έχει διορθωθεί και 
ισχύει με την υπ’ αρ. 7 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3773/
2019) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης» (Master in Education) του Τμήματος Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας) της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 6/2-3-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 33/12-3-2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 185/1-4-2021).

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

Α. Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 1370/20837 
(Β΄ 2916/2018) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτ-
λο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education), 
όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Το άρθρο τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το όνομα του Τμήματος τροποποιείται σε Τμήμα Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-

ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα έξι (36), δηλαδή σε 
δώδεκα (12) ανά ειδίκευση.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημί-

ου Πατρών είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών 
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Το άρθρο τροποποιείται ως εξής:
Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει ετησίως την 

καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:

Α. ΕΣΟΔΑ - Κατηγορία Εσόδων ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. 0
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 0

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 
τομέα

0

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 3.000
Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 2.000

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαρια-
σμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. 0

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία* 97.200
Σύνολο 102.200
* Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης

Β. ΕΞΟΔΑ ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 2.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 29.700

Δαπάνες αναλωσίμων 7.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 4.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για Εκπαιδευτικούς σκοπούς 6.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

8.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

6.000

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 7.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 7.000
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας - 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

4.750

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Παρ. 4β του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 20.250
Σύνολο (100%) 102.200
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Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης 
καθώς και του ύψους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και την υπό στοιχεία 
216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση.

Για την υποστήριξη του ετήσιου κόστους λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ., εκτός από πόρους προερχόμενους από ερευ-
νητικά προγράμματα και από προγράμματα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, προβλέπεται 
τέλος φοίτησης ποσού 2.700 ευρώ ανά φοιτητή για την 
πλήρη παρακολούθηση του Προγράμματος.

Τα έξοδα του Π.Μ.Σ. κατανέμονται στη χορήγηση υπο-
τροφιών σε εισαγόμενους φοιτητές που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στο κόστος της συμμετοχής, αλλά και σε 
δαπάνες σχετικές με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., οι οποίες 
αφορούν:

- Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού που 
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διδασκαλίας 
των μαθημάτων και την κατανόηση της διδασκόμενης 
ύλης, η συντήρηση και ανανέωση των οποίων είναι ανα-
γκαία.

- Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης.
- Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές.
- Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκ-

παιδευτικούς σκοπούς σε Πανεπιστήμια, Οργανισμούς 
και Συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού, με 
στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

- Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι., 
έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. και των πάσης φύ-
σεως διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα νομίμως 
προβλεπόμενα.

- Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από 
την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017).

- Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
- Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, η οποία είναι απα-

ραίτητη για την ομαλή διαχείριση του προγράμματος και 
την παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

- Δαπάνες για ωριαία αντιμισθία σε υποψήφιους διδά-
κτορες του Τμήματος για επικουρία των εργαστηριακών 
και φροντιστηριακών μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών, επίλυση ασκήσεων κ.λπ.

- Λοιπές δαπάνες που αφορούν σε: α) οργάνωση εκ-
δηλώσεων (ημερίδων, φοιτητικών συναντήσεων, ορ-
κωμοσίας, κ.λπ.), β) έξοδα δημοσιότητας και προβολής, 
γ) αγορά εκπαιδευτικού υλικού, δ) αγορά αναλωσίμων.

Οι δαπάνες που αναφέρθηκαν συμπεριλαμβάνουν τα 
πάγια έξοδα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αλλά κι εκείνα που 
θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνίσιμο ως προς 
τα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού, με έμφαση 
στην εξωστρέφεια, σύμφωνα με τη στρατηγική του Πα-
νεπιστημίου Πατρών. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν 
να καλυφθούν από το Ίδρυμα.

Ο ως άνω προϋπολογισμός ισχύει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021 - 2022.

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β΄ 3800/2018) με 
την υπ’ αρ. 7 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3773/2019), του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Επιστήμες της Εκ-
παίδευσης» (Master in Education),ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Όργανα και Μέλη του ΠΜΣ

Από την παράγραφο (γ) καταργείται το εδάφιο:
«- Τον ορισμό ενός μέλους Δ.Ε.Π. ως Συμβούλου Σπου-

δών σε κάθε Μ.Φ., ο οποίος από κοινού με τη Σ.Ε. θα 
έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και ελέγχου της 
πορείας των σπουδών του».

Άρθρο 4
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η παρ. 4.1.(β) τροποποιείται ως εξής:
«(β) Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να 

απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος καθημε-
ρινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο e-mail: 
pmsptde@upatras.gr.

Σημειώνεται ότι στο Π.Μ.Σ. εισάγονται συνολικά τρι-
άντα έξι (36) Μ.Φ., δηλαδή δώδεκα (12) ανά ειδίκευση. 
Στις αιτήσεις υποβολής, οι υποψήφιοι θα επιλέγουν την 
ειδίκευση που επιθυμούν δηλώνοντας την πρώτη επι-
λογή τους και ακολούθως τη δεύτερη. Ένας υποψήφιος 
μπορεί να εισαχθεί: (α) στην πρώτη ειδίκευση που θα 
δηλώσει στην αίτησή του εάν η σειρά προτεραιότητας 
που θα λάβει σ’ αυτήν (καθοριζόμενη από τα μόρια που 
αντιστοιχούν στην υποψηφιότητά του) το επιτρέπει ή 
(β) στη δεύτερη ειδίκευση που θα επιλέξει εφόσον δεν 
εισαχθεί στην πρώτη επιλογή του, αλλά υπάρχουν κενές 
θέσεις στην ειδίκευση της δεύτερης επιλογής του».

Η παρ. 4.3 τροποποιείται ως εξής:
«Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 

στους δώδεκα (12) ανά ειδίκευση, δηλαδή συνολικά σε 
τριάντα (36) Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ.

Στην υποβολή της αίτησης για την εισαγωγή, προ-
βλέπεται δήλωση της ειδίκευσης με πρώτη και δεύτερη 
επιλογή».

Η παρ. 4.5 τροποποιείται ως εξής:
«Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πίνα-

κα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων ανά ειδίκευση, 
ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.) επικυρώνεται 
από την Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα 
κριτήρια επιλογής:

- Βαθμό πτυχίου (έως 10 μόρια).
- Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (έως 5 μόρια).
- Πτυχιακή Εργασία (έως 10 μόρια).
- Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (έως 5 μόρια).
- Διδακτορικό Δίπλωμα (8 μόρια).
- Γλωσσομάθεια (έως 12 μόρια: για την πρώτη γλώσσα 

5 μόρια για το επίπεδο Β2, 6 μόρια για το επίπεδο Γ1 ή 
7 μόρια για το επίπεδο Γ2, ενώ για όλες τις άλλες ξένες 
γλώσσες εκτός της πρώτης, αναλογικά έως 5 μόρια ανά-
λογα με το επίπεδο γνώσης).

- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (έως 4 μό-
ρια).

- Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων/κεφάλαια σε 
βιβλία (έως 4 μόρια).
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- Δημοσίευση βιβλίου (μη αυτοέκδοση, έως 3 μόρια).
- Συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμορφώσεις, μετεκπαι-

δεύσεις τουλάχιστον 450 ωρών ή 6μηνιαίας διάρκειας 
(έως 4 μόρια).

- Συνέντευξη για την προσωπικότητα και την επιστη-
μονική συγκρότηση του υποψηφίου (έως 25 μόρια).

- Δύο συστατικές επιστολές (ανάλογα με το περιεχό-
μενο και την τεκμηρίωση έως 10 μόρια για τις δύο). Τις 
συστατικές επιστολές μπορούν να τις υποβάλλουν οι 
ίδιοι οι υποψήφιοι στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με 
την αίτηση υποψηφιότητας ή να τις αποστείλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος οι ίδιοι οι συντάκτες τους. Στη 
δεύτερη περίπτωση θα ληφθούν υπόψιν εφόσον έχουν 
παραληφθεί από τη Γραμματεία έως την ημερομηνία 
διεξαγωγής της συνέντευξης με τους υποψήφιους.

Από την αξιολογική λίστα των υποψηφίων ανά ειδί-
κευση, επιλέγονται οι πρώτοι δώδεκα (12) υποψήφιοι σ’ 
αυτήν, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1 ή Γ2.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ανά λίστα ειδίκευσης, εντάσ-
σονται στο Π.Μ.Σ. όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο 
εισακτέο (υπό τον όρο ότι οι ισοβαθμήσαντες κατέχουν 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1 ή Γ2).

Αν σε κάποια ειδίκευση δεν καλύπτονται οι προσφερό-
μενες θέσεις από την πρώτη προτίμηση των υποψηφίων 
για την επιλογή ειδίκευσης, λαμβάνεται υπόψη η δεύτε-
ρη προτίμηση για την επιλογή ειδίκευσης.

Η λίστα με τη φθίνουσα σειρά αξιολόγησης ανά ειδί-
κευση σύμφωνα με τις επιλογές των υποψηφίων, καθορί-
ζει εκτός από τους εισακτέους και τους επιλαχόντες. Από 
τους επιλαχόντες μπορεί να καλυφθούν μία ή περισσό-
τερες θέσεις, εάν ένας ή περισσότεροι από τους αρχικώς 
επιτυχόντες δεν αποδεχτούν τελικά τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1 ή Γ2».

Άρθρο 5
Εγγραφές - Δηλώσεις Μαθημάτων/Ασκήσεων

Στην παρ. 5.2 προστίθεται η φράση:
«Οι Μ.Φ. οφείλουν να εγγραφούν σε όλα τα μαθήματα 

που ορίζονται ανά εξάμηνο φοίτησης».
Από την παρ. 5.5. καταργείται το εδάφιο:
«Ο Σύμβουλος Σπουδών ενός Μ.Φ. δεν ταυτίζεται κατ’ 

ανάγκη με τον Ε.Κ. για την εκπόνηση της Διπλωματικής 
Εργασίας του».

Άρθρο 6
Εκπαιδευτική Δομή του Π.Μ.Σ.

Από την παρ. 6.3 καταργείται το εδάφιο:
«Ο Σύμβουλος Σπουδών πρέπει να ενημερώνει τη Σ.Ε. 

για ενδεχόμενα προβλήματα στην πορεία των σπουδών 
κάθε Μ.Φ. που έχει υπό την ευθύνη του».

Η παρ. 6.4 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τους 

διδάσκοντες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. 
Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από 
μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης 
ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι 
μεγαλύτεροί του.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μα-
θήματα ή υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο Μ.Φ. είναι 
υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθηση του 
μαθήματος ή των μαθημάτων αυτών στο εξάμηνο που 
προσφέρονται για μία ακόμα φορά, με εκ νέου κατα-
βολή του αναλογούντος τέλους φοίτησης και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο διαμορφούμενος με τον τρόπο αυτό 
συνολικός χρόνος φοίτησης του Μ.Φ. στο πρόγραμμα 
δεν υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο φοίτησης των έξι (6) 
εξαμήνων). Σε διαφορετική περίπτωση ο Μ.Φ. διαγρά-
φεται από το πρόγραμμα. Εάν το μάθημα στο οποίο έχει 
αποτύχει ο Μ.Φ. δεν προσφέρεται στο εξάμηνο που θα 
κληθεί να το παρακολουθήσει, η Σ.Ε. θα πρέπει να διευ-
θετήσει το πρόβλημα, ορίζοντας αντί αυτού ένα από τα 
προσφερόμενα μαθήματα.

Εάν ο Μ.Φ. αποτύχει ή υπερβεί εκ νέου το όριο των 
απουσιών ή απορριφθεί, τότε διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση περιόδου 
Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο 
οφειλόμενο μάθημα, με το οποίο ο Μ.Φ. ολοκληρώνει τις 
υποχρεώσεις του στο Π.Μ.Σ., μετά από αίτηση του Μ.Φ., 
δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση 
της Σ.Τ. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει ως Επιβλέπων 
Καθηγητής (Ε.Κ.) έως το πολύ πέντε (5) Διπλωματικές 
Εργασίες, μετά από πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση της Σ.Τ.

Αλλαγή θέματος, τίτλου της Διπλωματικής Εργασίας 
αλλά και του Ε.Κ. της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να 
γίνει μόνο μετά από έγγραφο αίτημα του Μ.Φ. και συ-
γκατάθεση του Ε.Κ., το οποίο εγκρίνεται από τη Σ.Ε. και 
ακολούθως από τη Σ.Τ.

Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται 
από τη Σ.Τ., μετά από πρόταση της Σ.Ε. Τριμελής Εξετα-
στική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.), στην οποία συμμετέχουν ο Ε.Κ. 
και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώμα-
τος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, 
στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. Ως μέλη επιτροπών 
Διπλωματικών Εργασιών μπορούν να είναι και μέλη 
Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. τα οποία κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα, 
διδάσκουν και φαίνονται στο πρόγραμμα μαθημάτων 
και έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εκ-
πονείται η Διπλωματική Εργασία.

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να λη-
φθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της 
Τ.Ε.Ε., τα οποία και βαθμολογούν, εκ των οποίων ο ένας 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ο Ε.Κ.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Διπλωμα-
τικής Εργασίας, ο Μ.Φ. μπορεί να επανεξετασθεί για μια 
ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότε-
ρα από έξι, από την πρώτη εξέταση. Σε περίπτωση δεύ-
τερης αποτυχίας ο Μ.Φ. διαγράφεται από το Πρόγραμμα 
μετά από απόφαση της Σ.Τ.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Δι-
πλωματική Εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επι-
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τευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο Μ.Φ. 
δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολού-
θησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό 
και διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.».

Άρθρο 11
Φοιτητικές Παροχές

Η παρ. 11.2 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά 

στο ποσό των 2.700 ευρώ. Η καταβολή των τελών μπο-
ρεί να γίνει εφάπαξ με την εγγραφή ενός Μ.Φ. στο πρό-
γραμμα, είτε τμηματικά σε τρία μέρη, σύμφωνα με τα 
εξάμηνα φοίτησης, ήτοι ένα τρίτο των τελών στην αρχή 
του 1ου εξάμηνου φοίτησης, ένα τρίτο στην αρχή του 
2ου εξάμηνου φοίτησης και ένα τρίτο στην αρχή του 3ου 
εξάμηνου φοίτησης.

Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών φοίτησης δεν 
επιτρέπεται η συμμετοχή του Μ.Φ. στο πρόγραμμα. Σε 
κάθε περίπτωση, Μ.Φ., ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί 
στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δεν δικαιούται ούτε 
να συμμετάσχει στην ορκωμοσία ούτε να λάβει βεβαί-
ωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 2 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 51/419/10044 (4)
    Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημί-

ου Πατρών και του Πανεπιστημίου της Πάντο-

βας (Ιταλία) (UNIVERSITY OF PADOVA (ITALY)) 

για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνε-

πίβλεψη.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τις παρ. 2 

και 3 του άρθρου 43 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 41931/Ζ1/13.3.2018 από-
φασης «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής» (Β΄ 972). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 
(Α΄ 228) και της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 
(Α΄ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 
(Α΄ 24) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223). 

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 

και συσσώρευσης Πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρ. υπ’ αρ. 185/1.4.2021).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου της Πά-
ντοβας (Ιταλία).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Πατρών και του Πανεπιστημίου της Πάντοβας (Ιταλία) 
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων δι-
δακτόρων με συνεπίβλεψη. 

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 5 Aπριλίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
    Στην υπό στοιχεία 3835/21/ΓΠ/03-03-2021 πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1158): 

1. στη σελίδα 14085 στην A’ στήλη, στις αποφάσεις 
στον αρ. 3 τίτλο στον 3ο και 4ο στίχο διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «(Community Nursing Laboratory  - 
Co.Nu.Lab.)» 

στο ορθό: «Laboratory of Education and Research of 
Trauma Care and patient safety -LabeduTraumaCare)», 

2. στη σελίδα 14089 στην A’ στήλη, στον τίτλο στον 3ο 
και 4ο στίχο διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «(Community Nursing Laboratory  - 
Co.Nu.Lab.)» 

στο ορθό: «Laboratory of Education and Research of 
Trauma Care and patient safety -LabeduTraumaCare)», 

3. στη σελίδα 14089 στην A’ στήλη, στον τελευταίο 
στίχο και στη Β’ στήλη στον 1ο και 2ο στίχο διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευ-
τικής» (Community Nursing Laboratory - Co.Nu. Lab.)» 

στο ορθό: «Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Έρευνας 
στη φροντίδα τραύματος και στην ασφάλεια ασθενή 
-Laboratory of Education and Research of Trauma Care 
and patient safety (LabeduTraumaCare)».

(Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).     
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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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