
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1389/21078/29-6-2018 
απόφασης (Β΄ 2953), όπως έχει διορθωθεί και 
ισχύει με την υπ’  αρ. 18/2019 διόρθωση σφαλ-
μάτων (Β΄ 156) περί έγκρισης του Κανονισμού 
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

2 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1740/25229/30-7-2018 
απόφασης (Β΄ 3846), όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αρ. 6/2020 απόφαση (Β΄ 4461), περί έγκρι-
σης του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Κοσμητολογία - Παρα-
σκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων» 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

3 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1488/22640/10-7-2018 
απόφασης (Β΄ 3335), όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση (Β΄ 4461), περί έγκρι-
σης του Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανακάλυψη και 
Ανάπτυξη Φαρμάκων» του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών «Ειδικές προσεγγίσεις 
στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο 
(ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)»  - 
“Contemporary Approaches to the Performing 
Arts and Film (History, Theory, Identity Politics)”.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2364 (1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1389/21078/29-6-2018 

απόφασης (Β΄ 2953), όπως έχει διορθωθεί και 

ισχύει με την υπ’ αρ. 18/2019 διόρθωση σφαλ-

μάτων (Β΄ 156), περί έγκρισης του Κανονισμού 

του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του 

Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας 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 ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνη-
σης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα».

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

4. Την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄ 148).

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

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

7. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αρ. 1389/21078/
29-6-2018 (Β΄ 2953) σχετικά με έγκριση Κανονισμού του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Το υπ΄αρ. 633/23-4-2021 έγγραφο του Εθνικού Κέ-
ντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  
«Κατάθεση διδακτορικών διατριβών στο ΕΑΔΔ σε ψη-
φιακη μορφή».

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 484/8- 11-2021).

10. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ΄αρ. 43/7.1.2022).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 195/13.1.2022).

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

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1389/21078/29-6-2018 
απόφασης (Β΄ 2953), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 18/2019 διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 156), περί 
έγκρισης του Κανονισμού του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών για όλους 
τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Προγράμματος από το 
ακαδημαϊκο έτος 2021- 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 7 
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής 

Η παρ. 7.3 τροποποιείται ως εξής:
«7.3 Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει 

ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η 
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προη-
γούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη 
και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των δέκα (10) 
υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπονται 
από κάθε επιβλέποντα (οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης 
Διδακτορικών Διατριβών ως μέλος τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής δεν προσμετρώνται στο σύνολο). Σε 
περίπτωση που ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακι-
νηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών 
διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται 
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα όπου ξεκίνησε 
η εκπόνηση της διατριβής».

Άρθρο 17 
Παραρτήματα

Στο παράρτημα 1: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση 
σε Διδάκτορα τροποποιείται το εδάφιο ως ακολούθως:

«Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του Απογραφι-
κού Δελτίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ekt.gr - 
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, μετά από ενέρ-
γεια της Γραμματείας του Τμήματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 1389/21078/
29-6-2018 απόφαση (Β΄ 2953), όπως έχει διορθωθεί 
και ισχύει με την υπ’  αρ. 18 διόρθωση σφαλμάτων 
(Β΄ 156/2019) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Ιανουαρίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 2363 (2)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1740/25229/30-7-2018 

απόφασης (Β΄ 3846), όπως έχει τροποποιηθεί με 

την υπ’ αρ. 6/2020 απόφαση (Β΄ 4461), περί έγκρι-

σης του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Κοσμητολογία - Παρα-

σκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων» 

του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας 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. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 και της 
παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018.

3. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία   216772/Ζ1/
8-12-2017 «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 δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
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/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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).

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 τον 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-
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στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αρ. 1740/25229/
30-7-2018 (Β΄ 3846), όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αρ. 6/2020 απόφαση (Β΄ 4461) σχετικά με έγκριση 
Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλ-
λυντικών Προϊόντων» του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αρ. 193/4-11-2021 
σχετικά με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 6.4 
«Βαθμολογία - Εξετάσεις - Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ» του Κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (όπως 
έχει εγκριθεί συνεδρίαση Συγκλήτου υπ΄αρ. 132/1-3-2018 
και έχει γίνει έγκριση προσθήκης συνεδρίασης υπ΄αρ. 136/
14-6-2018) από «…» σε «Για την εξέταση της Διπλωματι-
κής Εργασίας, ορίζεται από ΣΤ, ΤΕΕ. Μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής διπλωματικών εργασιών, συμπερι-
λαμβανομένου του επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται 
όλοι οι διδάσκοντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται 
εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ., υπό τις ειδικότε-
ρες προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017».

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 484/8-11-2021).

12. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ΄αρ. 43/7.1.2022).

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 195/13.1.2022).

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

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 1740/25229/30-7-2018 
απόφασης (Β΄ 3846), όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αρ. 6/2020 απόφαση (Β΄ 4461), περί έγκρισης του Κα-
νονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντι-
κών Προϊόντων» του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών για 
όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Προγράμματος 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.3 τροποποιείται ως εξής:
«Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 

διδάσκοντα ορίζεται σε δεκατρείς (13) (βλέπε παρ. 1β 
του άρθρου 45, του ν. 4485/2017)».

Άρθρο 6 
Εκπαιδευτική δομή του Π.Μ.Σ.

Το έκτο εδάφιο της παρ. 6.4 τροποποιείται ως εξής:
«Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται 

από τη ΣΤ, ΤΕΕ. Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτρο-
πής διπλωματικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 
επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται όλοι οι διδάσκο-
ντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται εκπαιδευτικό/
διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ., υπό τις ειδικότερες προϋπο-
θέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 1740/25229/
30-7-2018 απόφαση (Β΄ 3846), όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπ’ αρ. 6/2020 απόφαση (Β΄ 4461) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 14 Ιανουαρίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

  Ι 

    Αριθμ. 2362 (3)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1488/22640/10-7-2018 

απόφασης (Β΄ 3335), όπως έχει τροποποιηθεί με 

την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση (Β΄ 4461), περί έγκρι-

σης του Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανακάλυψη και 

Ανάπτυξη Φαρμάκων» του Τμήματος Φαρμακευ-

τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου 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. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 και της 
παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018.

3. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 216772/Ζ1/
8-12-2017 «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 δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
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/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
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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 απόφαση της Συγκλήτου υπό στοιχεία: 
1488/22640/10-7-2018 (Β΄ 3335), όπως έχει τροποποιη-
θεί με την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση (Β΄ 4461) σχετικά με 
έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» του 
Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αρ. 193/4-11-2021, 
σχετικά με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 6.4 
«Βαθμολογία - Εξετάσεις - Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ» του Κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (όπως 
έχει εγκριθεί αρ. συνεδρίασης Συγκλήτου υπ΄αρ. 132/
1-3-2018 και έχει γίνει έγκριση προσθήκης υπ΄ αρ. συνεδρία-
σης 136/14-6-2018) από «…» σε «Για την εξέταση της Διπλω-
ματικής Εργασίας, ορίζεται από ΣΤ, ΤΕΕ. Μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής διπλωματικών εργασιών, συμπερι-
λαμβανομένου του επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται 
όλοι οι διδάσκοντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται 
εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ., υπό τις ειδικότερες 
προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017».

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 484/8- 11-2021).

12. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ΄αρ. 43/7.1.2022).

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 195/13.1.2022).

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

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 1488/22640/10-7-2018 
απόφασης (Β΄ 3335), όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση (Β΄ 4461), περί έγκρισης του 
Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» του Τμήμα-
τος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών για όλους τους εγγεγραμμένους 
φοιτητές του Προγράμματος από το ακαδημαϊκό έτος 
2021 - 2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.3 τροποποιείται ως εξής:
«Ο μέγιστος αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών ανά 

διδάσκοντα ορίζεται σε δεκατρείς (13) (βλέπε παρ. 1β 
του άρθρου 45 του ν. 4485/2017)».

Άρθρο 5 
Εγγραφές - δηλώσεις μαθημάτων/
ασκήσεων - ειδίκευση 

Προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«5.1 Η εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή ολοκλη-

ρώνεται στην ειδίκευση στην οποία έχει επιλεγεί, σύμ-
φωνα με την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Αλλαγή ειδίκευσης επιτρέπεται μετά από αιτιολογημέ-
νη αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή. Η αλλαγή ειδί-
κευσης μπορεί να ολοκληρωθεί αποκλειστικά και μόνο 
μέσα στο χρονικό διάστημα των δηλώσεων μαθημάτων 
του πρώτου εξαμήνου σπουδών, προκειμένου να μην 
διαταράσσεται η ομαλή πορεία των σπουδών.

Η προηγούμενη αρίθμηση των παρ. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5 και 5.6 μετά την παρούσα προσθήκη της παρ. 5.1 
αναριθμούνται σε 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 και 5.7 αντίστοιχα».

Άρθρο 6 
Εκπαιδευτική δομή του Π.Μ.Σ.

Η τέταρτη παράγραφος της παρ. 6.4 τροποποιείται 
ως εξής:

«Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται 
από τη ΣΤ, ΤΕΕ. Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτρο-
πής διπλωματικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 
επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται όλοι οι διδάσκο-
ντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται εκπαιδευτικό/
διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ., υπό τις ειδικότερες προϋπο-
θέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017».

Άρθρο 8 
Λοιπές υποχρεώσεις ΜΦ

Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
«- Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται να παρέ-

χουν επικουρικό έργο (εργαστηριακές και φροντιστηρι-
ακές ασκήσεις, διόρθωση εργαστηριακών αναφορών και 
επιτήρηση στις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών). 
Ιδιαίτερη αμοιβή για το επικουρικό έργο παρέχεται μόνο 
εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο. Η εν 
λόγω υποχρέωση σε παροχή επικουρικού έργου αφορά 
τους φοιτούντες μεταπτυχιακούς φοιτητές στο δεύτερο 
και τρίτο εξάμηνο σπουδών τους».

Άρθρο 16 
Ενστάσεις

Προστίθεται νέο άρθρο μετά το άρθρο 15 ‘’Αξιολόγηση’’ 
και πριν το άρθρο 16 ‘’Μεταβατικές ρυθμίσεις’’ ως εξής:

«Άρθρο 16
Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή υποψήφιος μεταπτυ-

χιακός φοιτητής μπορεί να υποβάλει ένσταση ενάντια 
στις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων του Π.Μ.Σ. 
που τον/την αφορούν εντός τριών (3) ημερών από την 
κοινοποίηση ή ανάρτηση της σχετικής απόφασης.

Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τους εκάστοτε 
Διευθυντές των Τομέων».

Η προηγούμενη αρίθμηση των άρθρων 16, 17 και 18, 
μετά την παρούσα προσθήκη του νέου άρθρου 16, ανα-
ριθμούνται σε 17, 18 και 19 αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 1488/22640/10-7-2018 
απόφαση (Β΄ 3335), όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση (Β΄ 4461) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Ιανουαρίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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    Αριθμ. 2361 (4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχο-

λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Πατρών «Ειδικές προσεγγίσεις 

στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογρά-

φο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)» - 

“Contemporary Approaches to the Performing 

Arts and Film (History, Theory, Identity Politics)” .

 H 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 το άρθρο  
32 και την παρ. 2α του άρθρου 85.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυ-
ση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114 Α’), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποί-
ηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστο-
λή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων 
της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

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 διατάξεις του ν. 4521/2018) «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και ιδί-
ως τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189).

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 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. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρία υπ΄αρ. 275/10.11.2021).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρί-
αση υπ΄αρ. 43/7.1.2022).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία υπ΄αρ. 195/13.1.2022).

12. Το υπ’ αρ. 9573/9.4.2019 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Ειδικές προσεγγίσεις στις παρα-
στατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, 
πολιτικές της ταυτότητας)» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) απο-
σκοπεί γενικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώ-
σης και έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών και 
πιο συγκεκριμένα στις ειδικές προσεγγίσεις στις παρα-
στατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, 
πολιτικές της ταυτότητας).

Ως ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος ορίζονται οι 
εξής:

(α) Η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και η προώ-
θηση της μελέτης και της έρευνας των παραστατικών 
τεχνών και του κινηματογράφου, όπως και η διεπιστημο-
νική σύζευξη της μελέτης τους με τις σπουδές φύλου, τις 
φεμινιστικές σπουδές και με τις εν γένει βασικές θεωρητι-
κές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις των παραστατικών 
τεχνών και του κινηματογράφου στο πλαίσιο ειδικότερα 
των Πολιτισμικών Σπουδών.

(β) Η σύνδεση των ως άνω επιμέρους αντικειμένων και 
θεωρητικών στοχεύσεων με την ιστοριογραφία και τη 
θεωρητική ανάλυση του θεάτρου, των παραστατικών τε-
χνών και του κινηματογράφου. Σκοπός ειδικότερα είναι 
οι ιστορικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της έννοιας 
της ταυτότητας να συνεκτιμώνται ερευνητικά με τη μελέ-
τη και τη θεωρητική ανάλυση άλλων ταυτοτικών προσ-
διορισμών, όπως το φύλο, η καταγωγή, η εθνικότητα, η 
κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, η θρησκεία και η ηλικία.

(γ) Η ανταπόκριση στις νέες επιστημονικές και καλ-
λιτεχνικές αναζητήσεις στο πεδίο των ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών σπουδών, καθώς και η σύνδεση με την 
καλλιτεχνική πράξη και έρευνα.

(δ) Η σύνδεση του νέου Π.Μ.Σ. με το Εργαστήριο Σκηνι-
κής Πράξης και Λόγου του τμήματος ως αποτύπωση των 
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σύγχρονων τάσεων περαιτέρω συνάρτησης της θεωρίας 
με τις πρακτικές εφαρμογές της.

(ε) Η ανάπτυξη της έρευνας στα ως άνω επιμέρους 
αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, δι-
δακτορικών διατριβών, μονογραφιών, τη συγκρότηση 
ειδικών κατά θέμα βιβλιογραφιών και την παραγωγή 
πάσης φύσεως σχετικών επιστημονικών εργασιών.

(στ) Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και κατάρτιση 
ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι/ες θα μπορούν 
να στελεχώσουν πανεπιστημιακά τμήματα, θεατρικούς 
και κινηματογραφικούς οργανισμούς, και σχετικούς με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. φορείς, ιδρύματα και Μ.Κ.Ο.

(ζ) Η συνεργασία με το υφιστάμενο Π.Μ.Σ. του Τμή-
ματος (ειδικά σε ζητήματα πρόσληψης του αρχαίου 
δράματος).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές 
τέχνες και στον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολι-
τικές της ταυτότητας)» - “Contemporary Approaches to 
the Performing Arts and Film (History, Theory, Identity 
Politics)”.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των 
τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Κινηματογραφικών 

Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παιδαγωγικών 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, Ψυχολογίας, 
λοιπών τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Πο-
λιτισμικών Σπουδών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί 
απόφοιτοι αντιστοίχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή T.E.I. Οι παραπάνω απόφοι-
τοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή 
Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν 
είκοσι (120). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. 
Η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Για τη 
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι 
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να 
εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα κατά τα τέσσε-
ρα (4) εξάμηνα (Α´, Β´, Γ´ και Δ´ Εξάμηνο) και να εκπονή-
σουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Δ’ εξάμηνο. 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά 
Εξάμηνο ως εξής:

Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ001 10 Μεθοδολογία έρευνας Ι (Θεωρητικές προσεγγίσεις)

ΣΕΜ002 10 Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (Ιστοριογραφία - Αρχεία)

ΔΕ001 10 Διπλωματική εργασία Ι (συλλογή υλικού σχετικού με τη ΔΕ - Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β´ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ003 10 Ειδικές προσεγγίσεις στη Δραματουργία Ι (Ιστορία, ανάλυση και πρόσληψη των θε-
ατρικών κειμένων)

ΣΕΜ004 10 Ειδικές προσεγγίσεις στις Παραστατικές τέχνες Ι (Ιστορία και ανάλυση θεατρικής 
παράστασης)

ΔΕ002 10 Διπλωματική εργασία ΙΙ (συλλογή υλικού σχετικού με τη ΔΕ - Ειδική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ´ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ005 10 Ειδικές προσεγγίσεις στη Δραματουργία ΙΙ (Σύγχρονη θεατρική γραφή)

ΣΕΜ006 10 Ειδικές προσεγγίσεις στον Κινηματογράφο (Θεωρίες ταυτοτήτων)

ΔΕ003 10 Διπλωματική εργασία ΙΙΙ (έναρξη συγγραφής της ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Δ´ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ007 10 Ειδικές προσεγγίσεις στις Παραστατικές τέχνες ΙΙ (Ζητήματα πρόσληψης, εφαρμο-
σμένο θέατρο)

ΣΕΜ008 10 Ειδικές προσεγγίσεις στις Παραστατικές τέχνες ΙΙΙ (χορός - περφόρμανς- εικαστική 
επιτέλεση -μορφές λαϊκού θεάματος - θέατρο σκιών)

ΔΕ004 10 Διπλωματική εργασία IV (ολοκλήρωση συγγραφής της ΔΕ)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Εφόσον υπάρξουν σοβαρά προβλήματα κατά την εκτέλεσή του προγράμματος, η σειρά διδασκαλίας των μαθη-
μάτων μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10), μη συμπεριλαμβανο-
μένων των ισοβαθμούντων σε περίπτωση που υπάρχουν. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του 
ΠΜΣ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη του και στο Υπολογιστικό 
Κέντρο Τμήματος, καθώς και σε χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια), για τη στέγαση 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης, που έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O αναλυτικός προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ
- Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Έσοδα από δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000

Δαπάνες αναλωσίμων 1.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 1.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 4.000
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) ευρώ

Παρ. 4β του άρθρου 37, του ν. 4485/2017 0

Σύνολο (100%) 10.000

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Ιανουαρίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02004710802220008*
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