
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90/773/21278/2020 από-
φασης ίδρυσης και του κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργα-
σίας του Πανεπιστημίου Πατρών της Σχολής Αν-
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο 
«Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και 
Νέες Τεχνολογίες», (Mental Health of Children and 
Adolescents, Addictions and New Technologies)» 
(Β΄ 3033), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
96/694/17042/2021 (Β΄ 2460) απόφαση.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1676/22467/11.7.2019 
απόφασης (Β’ 3044) περί του κανονισμού του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΠΜΣ 
με τίτλο: «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμή-
ματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

3 Τροποποίηση: α) της υπ’ αρ. 670/11793/17.04.2018 
απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 1620) και β) της 
υπ’ αρ. 1381/21024/29.06.2018 απόφασης της 
Συγκλήτου (Β’ 3032), όπως έχει διορθωθεί και 
ισχύει με την υπ’  αρ. 9 διόρθωση σφάλματος 
(Β’ 3774/2019) περί του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «ΠΜΣ στη Χημεία» του 
Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 38483 (1)
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 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 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 υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

4. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
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α) 63204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξε-
ων 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 σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018(Α΄ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώμα-
τος» (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, A΄ 98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’  133).

7. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

8. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

9. Την υπ’ αρ. 90/773/21278 απόφαση της Συγκλήτου 
(Β΄ 3033/2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 
υπ’ αρ. 96/694/17042 (Β΄ 2460/2021) απόφαση, σχετι-
κά με την ίδρυση και την έγκριση του Κανονισμού του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο του 
ΠΜΣ: «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις 
και Νέες Τεχνολογίες», (Mental Health of Children and 
Adolescents, Addictions and New Technologies), του 
Τμήματος Επιστημών 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/ 
01.03.2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 46/9.5.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 203/19.5.2022).

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

Α. Την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης 
υπ’  αρ. 90/773/21278, (Β΄ 3033/2020), [όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 96/694/17042 
(Β΄ 2460/2021) απόφαση], του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Πατρών με τίτλο: «Ψυχική Υγεία Παιδιών και 
Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες», (Mental 
Health of Children and Adolescents, Addictions and 
New Technologies), από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 
2023 ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο την «Ψυχική Υγεία Παιδιών 
και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» με δύο 
ειδικεύσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση Δασκά-
λων, Καθηγητών, Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, 
Νηπιαγωγών, Νοσηλευτών κ.ά στη γνωσιακή - συμπερι-
φορική συμβουλευτική και εξαρτήσεις και στην ομαδική 
θεραπεία και συμβουλευτική.

Το μεταπτυχιακό έρχεται να καλύψει την ανάγκη της 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης νέων επιστημόνων ειδικευ-
μένων σε δύο Ειδικεύσεις:

- Α΄ Ειδίκευση στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, 
γνωσιακή - συμπεριφορική συμβουλευτική και εξαρ-
τήσεις.

- Β’ Ειδίκευση στη ομαδική θεραπεία και συμβουλευ-
τική στο πλαίσιο της προαγωγής της ψυχικής υγείας 
παιδιών και εφήβων.

Σκοπός των δύο ειδικεύσεων είναι να αποκτήσουν οι 
απόφοιτοι τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες στη γνω-
σιακή συμβουλευτική και ψυχική υγεία ή στην ομαδική 
συμβουλευτική που απαιτούνται ώστε να μπορούν να 
εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σχολεία, νοσοκομεία, 
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα αλλά και σε προγράμματα 
απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρ-
μόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τις εξαρτήσεις και 
τη ψυχική υγεία γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος σπου-
δών είναι οι απόφοιτοι:

- Να εκπαιδευτούν, μέσω εξειδικευμένων θεωρητικών 
μαθημάτων και εργαστηρίων γνωσιακής-συμπεριφο-
ρικής συμβουλευτικής, αλλά και μέσα από την κλινική 
εμπειρία που θα προσφέρει η πρακτική άσκηση, σε ένα 
ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για τη βελτίωση των ψυχολο-
γικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά και οι έφηβοι.

- Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων, με έμφαση στην ερευνητικά τεκμηριωμένη 
(evidence-based) γνώση και πρακτική στις βιολογικές, 
ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και κοινωνικοπεριβαλ-
λοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων 
των εξαρτήσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες 
καθώς και στην αποτελεσματική πρόληψη.

- Να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξι-
ότητες στην ομαδική συμβουλευτική και θεραπεία με 
διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, ασθενών, μαθητών 
και εξυπηρετούμενων γενικά σε δομές ψυχικής υγείας, 
σχολεία και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τηλεσυμβουλευτική.
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- Να μπορούν να εφαρμόσουν ατομικές, ομαδι-
κές και οικογενειακές παρεμβάσεις σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων. Επιπλέον, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να 
αποκτήσουν επάρκεια στο σχεδιασμό, εφαρμογή και 
αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία 
και κοινότητες.

- Να συνεχίσουν τις σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού 
στο αντικείμενο της ειδίκευσης.

- Να προάγουν την επιστήμη και την έρευνα στα αντι-
κείμενα των δυο ειδικεύσεων».

2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ψυχική 
Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνο-
λογίες». Το ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:

- Α΄ Ειδίκευση: Ειδίκευση στη ψυχική υγεία παιδιών 
και εφήβων, γνωσιακή- συμπεριφορική συμβουλευτική 
και εξαρτήσεις.

- Β’ Ειδίκευση: Ειδίκευση στην ομαδική θεραπεία και 
συμβουλευτική στο πλαίσιο της προαγωγής της ψυχικής 
υγείας παιδιών και εφήβων».

3. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε 90. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η δι-
δασκαλία θα γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική 
γλώσσα. Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 
όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξά-
μηνα:

1. Στο 1ο εξάμηνο: σε πέντε (5) υποχρεωτικά (3 μαθή-
ματα κορμού και 2 ειδίκευσης) (5 x 6 = 30 Π.Μ.) Σύνολο 
30 Π.Μ.

2. Στο 2ο εξάμηνο σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα 
(1 μάθημα κορμού και 4 ειδίκευσης) (5 x 6 = 30 Π.Μ.). 
Σύνολο 30 Π.Μ.

3. Στο 3ο εξάμηνο σε ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα ει-
δίκευσης (15 Π.Μ. - Πρακτική Άσκηση) και επιπλέον να 
εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (15 Π.Μ.). 
Σύνολο 30 Π.Μ. Τροποποίηση του ενδεικτικού προγράμ-
ματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμή-
νων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις της Συνέλευσης του 
Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικοί ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ECTS Κωδικοί ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_100
Διαταραχές ψυχικής υγείας παιδιών 

και εφήβων
2 6 PSY_109

Οι σύγχρονες προκλήσεις των 
εξαρτήσεων με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών
2 6

PSY_102
Σχεδιασμός και συγγραφή 

επιστημονικής εργασίας/ μέθοδοι 
έρευνας στην κλινική πράξη

2 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_112
Συμμετοχή σε ομάδα 

αυτοανάπτυξης
(Εργαστήριο 3 Ομάδων)

2 6 PSY_106
Κοινωνιολογία της 

παραβατικότητας και των 
εξαρτήσεων: ειδικά θέματα.

2 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄ ΩΡΕ Σ ECTS PSY_108

Ερευνητικά τεκμηριωμένες 
θεραπευτικές μεθοδολογίες 

εξαρτημένων ατόμων σε 
δομές εγκλεισμού/διατροφή 

και ψυχική υγεία

2 6

PSY_101
Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση 

περιπτώσεων εξάρτησης/κλινικά 
παραδείγματα

2 6 PSY_115
Γνωσιακές Θεραπευτικές 

Προσεγγίσεις στην Ψυχική 
Υγεία

2 6

PSY_103

Θεμελιώδεις κοινωνιολογικές 
προσεγγίσεις: ανισότητα, 

αποκλεισμός, παραβατικότητα, 
εξαρτήσεις

2 6 PSY_116
Γνωσιακές και Συμπεριφορικές 

Τεχνικές
(Εργαστήριο 3 Ομάδων)

2 6
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4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
στους είκοσι δύο (22) ανά ειδίκευση, δηλαδή συνολικά 
σε σαράντα τέσσερις (44) Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ.

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

5. Στο άρθρο 11 
«Αναλυτικός Προϋπολογισμός»
Οι πίνακες 1 και 2 τροποποιούνται ως εξής:

Έσοδα /Τμήμα Λειτουργίας Ποσά (€)

ΑΑ Κατηγορία εσόδων

1

Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή 
του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 
του ν. 4485/2017

0

2

Δωρεές, παροχές κληροδοτήματα και 
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

1000

3 Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 1000

4
Πόρους από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών

1000

5
Έσοδα των ειδικών λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

0

6
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία, πηγή (31) 
φοιτητές επί 2700 ευρώ)

83.700,00

Σύνολο 86.700,00

*  Σε σύνολο 44 φοιτητών δύναται ένας αριθμός φοι-
τητών (30%) να απαλλαγούν από τέλη φοίτησης 
εφόσον πληρούν τα εκ του νόμου προσδιορισμένα 
κριτήρια.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β’ ΩΡΕΣ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β’ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_113
Εισαγωγή στις Θεωρίες των 

ομάδων θεραπείας και η 
μεθοδολογία σχεδιασμού

2 6 PSY_117

Ομαδική Θεραπεία με 
ειδικούς πληθυσμούς και η 

χρήση διαγνωστικών
εργαλείων

2 6

PSY_114
Το Ψυχοδράμα και η τέχνη ως 
διαγνωστικά και θεραπευτικά

εργαλεία
2 6 PSY_118 Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης 2 6

PSY_119
Ο Σχεδιασμός και 

συντονισμός ομάδων
(Εργαστήριο 3 ομάδων)

2 6

PSY_120 Οικογενειακή Θεραπεία 2 6

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ

PSY_111 Διπλωματική Εργασία 2 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄

PSY_110 a
πρακτική άσκηση σε δομές 
(300 ώρες)

15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ B’

15 PSY_110 b
πρακτική άσκηση σε δομές 
(300 ώρες)

15

ΣΥΝΟΛΟ 30 »
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Πίνακας 2. Προϋπολογισμός εξόδων ΠΜΣ.

Κατηγορία Α΄: Λειτουργικά Έξοδα 
Προγράμματος (70%)

Ποσά (€)

1
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

6.000,00

2 Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00

3
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του ΠΜΣ

4.000,00

4
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
ΠΜΣ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.500,00

5

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

24.000,00

6
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

6.000,00

7
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 4.000,00

8
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

8.700,00

9

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου)

3.390,00

Κατηγορία Β΄: Λειτουργικά Έξοδα 
Ιδρύματος (30%)

11

Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (Άρθρο 
37, παρ. 4β του ν. 4485/2017, 30% 
επί των εσόδων παρακρατούνται 
από τον Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση 
των υποτροφιών ύψους 30% και των 
εσόδων από Δωρεές).

25.110,00

Σύνολο (100%) 86.700,00
       »

Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που εισήχθησαν 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύει η υπ’ αρ. 
90/773/21278 (Β΄ 3033/2020), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με την υπ’ 96/694/17042 (Β΄ 2460/2021) απόφαση.

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού ο οποίος έχει 
δημοσιευθεί με το Β΄ 3033/2020, του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Πατρών με τίτλο: «Ψυχική Υγεία Παιδιών και 
Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες», (Mental 
Health of Children and Adolescents, Addictions and New 
Technologies), από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 96/694/17042 
(Β΄ 2460/2021) απόφαση, ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 2 
«Σκοπός»
Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
«Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ), είναι υψηλού επιπέδου εξειδίκευση 
στελεχών στις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και ιατρικές 
επιστήμες στην προληπτική και θεραπευτική αντιμετώ-
πιση προβλημάτων ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων σε 
παιδιά και εφήβους με την αξιοποίηση της γνωσιακής-
συμπεριφορικής και ομαδικής συμβουλευτικής και των 
νέων τεχνολογιών».

Το έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφιο της παρ. «Σκοπός 
του προγράμματος» τροποποιούνται ως εξής:

«- Θα μπορούν να εφαρμόσουν ατομικές, ομαδικές 
και οικογενειακές παρεμβάσεις σε άτομα που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων. 
Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα 
αποκτήσουν επάρκεια στο σχεδιασμό, εφαρμογή και 
αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία 
και κοινότητες.

Το ΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ψυχική 
Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνο-
λογίες» ως κατωτέρω:

- Α΄ Ειδίκευση: Ειδίκευση στη ψυχική υγεία παιδιών 
και εφήβων, γνωσιακή- συμπεριφορική συμβουλευτική 
και εξαρτήσεις.

- Β’ Ειδίκευση: Ειδίκευση στη ομαδική θεραπεία και 
συμβουλευτική στο πλαίσιο της προαγωγής της ψυχικής 
υγείας παιδιών και εφήβων».

2. Στο άρθρο 4 
«Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών»
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4.3. τροποποιείται ως 

εξής:
«Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους είκοσι δύο 

(22) ανά ειδίκευση, δηλαδή συνολικά σε σαράντα τέσ-
σερις (44) Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ.»

Στο τέλος της παρ. 4.3. προστίθεται εδάφιο το οποίο 
έχει ως εξής: «Σημειώνεται ότι στο Π.Μ.Σ. εισάγονται 
συνολικά σαράντα τέσσερις (44) Μ.Φ., δηλαδή είκο-
σι δύο (22) ανά ειδίκευση. Στις αιτήσεις υποβολής, οι 
υποψήφιοι θα επιλέγουν την ειδίκευση που επιθυμούν 
δηλώνοντας την πρώτη επιλογή 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 (καθορι-
ζόμενη από τα μόρια που αντιστοιχούν στην υποψηφιό-
τητά 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».

3. Στο άρθρο 6 
«Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ»
Ο πίνακας μαθημάτων της παρ. 6.2 τροποποιείται ως 

εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικοί ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_100 Διαταραχές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων  2  6

PSY_102
Σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας/ μέθοδοι έρευνας στην κλινική 
πράξη

 2  6

PSY_112 Συμμετοχή σε ομάδα αυτοανάπτυξης (Εργαστήριο 3 Ομάδων) 2 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄ ΩΡΕΣ ECTS

 PSY_101
Ψυχοδιαγνωστική
αξιολόγηση περιπτώσεων εξάρτησης/κλινικά παραδείγματα

 2  6

 PSY_103
Θεμελιώδεις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις:
ανισότητα, αποκλεισμός, παραβατικότητα, εξαρτήσεις

 2  6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β’ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_113 Εισαγωγή στις Θεωρίες των ομάδων θεραπείας και η μεθοδολογία σχεδιασμού 2 6

PSY_114 Το Ψυχοδράμα και η τέχνη ως διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία 2 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_109 Οι σύγχρονες προκλήσεις των εξαρτήσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 2  6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_106 Κοινωνιολογία της παραβατικότητας και των εξαρτήσεων: ειδικά θέματα 2 6

PSY_108
Ερευνητικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μεθοδολογίες εξαρτημένων ατόμων σε 
δομές εγκλεισμού/διατροφή και ψυχική υγεία

 2  6

PSY_115 Γνωσιακές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ψυχική Υγεία 2 6

PSY_116
Γνωσιακές και Συμπεριφορικές Τεχνικές
(Εργαστήριο 3 Ομάδων)

2 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β’ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_117 Ομαδική Θεραπεία με ειδικούς πληθυσμούς και η χρήση διαγνωστικών εργαλείων 2 6

PSY_118 Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης 2 6

PSY_119
Ο Σχεδιασμός και συντονισμός ομάδων
(Εργαστήριο 3 ομάδων)

2 6

PSY_120 Οικογενειακή Θεραπεία 2 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_111 Ερευνητική Διπλωματική Εργασία 2 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α΄ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_110a Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση σε δομές (300 ώρες) 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β’ ΩΡΕΣ ECTS

PSY_110b Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση σε δομές (300 ώρες) 15

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Το παράρτημα 5 «Πρότυπος τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ: 000     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

(ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ………………………… (1) 

ΤΜΗΜΑ ……………………. (2) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

………………………………………………………. (3) 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

………………………………………………………….(4) 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ/ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ(6) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………..(7) 

ΤΟΥ ……………………………………..(8) 

ΕΞ/ΕΚ …………..(9) ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η(10) 

ΣΠΟΥΔΑΣΕ 

 ΤΟ(N)/ΤΗ(Ν) …………………………….(11) 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 

…………………….(12) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΗΝ/ΣΤΙΣ…………………………………(13), 

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/ΣΤΙΣ ……….(14) 

Μ β έ Δ άξ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που εισήχθησαν 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύει η υπ’ αρ. 
90/773/21278 (Β΄ 3033/2020), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με την υπ’ αρ. 96/694/17042 (Β΄ 2460/2021) 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 20 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 38481 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1676/22467/11.7.2019 

απόφασης (Β’ 3044) περί του κανονισμού του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΠΜΣ 

με τίτλο: «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του 

Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και ιδίως των άρθρων 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 υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

4. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
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 - Επανίδρυ-
ση 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. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15. 

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (A΄ 195).

8. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

9. Την υπ’ αρ. 1676/22467 απόφαση της Συγκλήτου 
(Β΄ 3044/2019) σχετικά με έγκριση Κανονισμού του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΠΜΣ με τίτλο: «Γε-
ωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 1676/2246713/13.4.2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 1676/22467 46/9.5.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 1676/22467203/19.5.2022).

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

Α. Την τροποποίηση του κανονισμού (B΄ 3044/2019) 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- ΠΜΣ του 
Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Γεωεπιστήμες 
και Περιβάλλον», ως ακολούθως από το ακαδ. έτος 
2022-2023:

1. Στο άρθρο 4
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.1 ως εξής:
«Για την εισαγωγή Μ.Φ διενεργείται προκήρυξη (Πρό-

σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ η οποία γίνεται κάθε έτος με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιο-
λογητικών το αργότερο εντός προθεσμίας που καθορίζε-
ται από την προκήρυξη. Οι ειδικεύσεις που θα προκηρύ-
σονται κάθε φορά καθορίζονται μετά από εισήγηση της 
Σ.Ε και απόφαση της Σ.Τ. Η δημοσίευση της προκήρυξης 
γίνεται από το Π.Π. με ευθύνη του Τμήματος Γεωλογίας, 
ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το Πανεπιστήμιο».

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.2 τροποποιείται ως εξής:
«Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 

των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρι-
κών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτή-
των των ΑΤ.Ε.Ι.»

Η περ. α) της παρ. 4.5 τροποποιείται ως εξής:
«Γενικός βαθμός πτυχίου (60%) απομειούμενος σε πο-

σοστό 1% ανά εξεταστική περίοδο μετά από τον ελάχι-
στο χρόνο φοίτησης».
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Η περ. δ) της παρ. 4.5 τροποποιείται ως εξής:
«Ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα πάνω 

σε συναφές προς την ειδίκευση αντικείμενο. Ειδικότερα 
κατ’ εκτίμηση της επιτροπής επιλογής, αλλά με πλήρη 
αιτιολόγηση, δίνονται στον υποψήφιο από 0 έως 10 βαθ-
μοί για καθεμιά από τις ακόλουθες δραστηριότητες και 
οι αντίστοιχοι βαθμοί πολλαπλασιάζονται: α) επί 0.05 
(συντελεστής βαρύτητας 5%) για υπάρχουσες επιστη-
μονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια, ή με 
σύμβαση σε ερευνητικό έργο, (β) επί 0.05 (συντελεστής 
βαρύτητας 5%) για πρακτική εμπειρία πιστοποιημένη 
από επαγγελματική δραστηριότητα».

Η περ. ε) της παρ. 4.5 τροποποιείται ως εξής:
«Παρουσία κατά τη συνέντευξη. Η εν γένει παρουσία 

κατά τη συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής επιλογής 
βαθμολογείται χωριστά από κάθε μέλος της Ε.Α.Υ. Ο μέ-
σος όρος της βαθμολογίας πολλαπλασιάζεται επί 0.20 
(συντελεστής βαρύτητας 20%). Η προφορική συνέντευ-
ξη γίνεται ενώπιον των μελών της Ε.Α.Υ, σε θέματα ευ-
ρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: 
α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτι-
σης και της προσωπικότητας του υποψηφίου, και β) στην 
αξιολόγηση γενικότερων προσόντων και δεξιοτήτων του 
υποψηφίου».

Η περ. ζ) της παρ. 4.5 τροποποιείται ως εξής:
«Προϋπόθεση για την αποδοχή Μ.Φ στο Π.Μ.Σ είναι 

η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 
(lower) ή αντίστοιχου επιπέδου Γερμανικής ή Γαλλικής 
γλώσσας που αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετι-
κού πιστοποιητικού».

Η περ. η) της παρ. 4.5 τροποποιείται ως εξής:
«Η Ε.Α.Υ συντάσσει πίνακα αξιολόγησης των υποψη-

φίων κάθε Ειδίκευσης ξεχωριστά και περιλαμβάνει την 
αναλυτική και τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων 
κατά σειρά από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη. Οι 
Πίνακες επικυρώνονται από τη Σ.Τ και ανακοινώνονται 
στους υποψήφιους. Από τους υποψήφιους επιλέγονται 
όσοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι 
να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών 
που προκηρύχθηκε σε κάθε Ειδίκευση, αρκεί η συνολική 
βαθμολογία τους να είναι υψηλότερη του 65. Υποψήφι-
οι με συνολική βαθμολογία υψηλότερη του 65, που δεν 
επιλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες και μπορούν να κα-
ταλάβουν θέση στο Π.Μ.Σ, εάν αρνηθεί(ούν) την εγγραφή 
του/ης(τους) ένας ή περισσότεροι από τους επιλεγέντες».

2. Στο άρθρο 6 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.»
Το 6ο εδάφιο της περ. 2) της παρ. 6.4 τροποποιείται 

ως εξής:
«Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας, ορίζεται 

από τη Σ.Τ., Τ.Ε.Ε. τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εξέταση 
της Δ.Ε.Ε. Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
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. απόφαση 1676/ 
22467/11.7.2019 (Β’ 3044) της Συγκλήτου.

Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ισχύουν οι προ-
ηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 20 Μαΐου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 38480 (3)
Τροποποίηση: α) της υπ’ αρ. 670/11793/17.04.2018 

απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 1620) και β) της 

υπ’ αρ. 1381/21024/29.06.2018 απόφασης της 

Συγκλήτου (Β’ 3032), όπως έχει διορθωθεί και 

ισχύει με την υπ’  αρ. 9 διόρθωση σφάλματος 

(Β’ 3774/2019) περί του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «ΠΜΣ στη Χημεία» του 

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και ιδίως των άρθρων 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 υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (B΄ 4334).

4. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
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. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
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6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (A΄ 195).

8. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

9. Τις υπ’ αρ. αποφάσεις της Συγκλήτου α)  670/ 
11793/17.04.2018 (Β’ 1620) σχετικά με την επανίδρυ-
ση και β) 1381/21024/29.06.2018 (B΄ 3032), όπως έχει 
διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 9 διόρθωση σφάλμα-
τος (Β’ 3774/2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «ΠΜΣ στη Χημεία» του Τμήματος 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 55/15-04-2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 46/9.5.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 203/19.5.2022).

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. 670/11793/17.04.2018 
απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 1620) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
με τίτλο: «ΠΜΣ στη Χημεία», και συγκεκριμένα των άρ-
θρων 6 και 7 από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά 
εξάμηνο ως εξής:

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη 
Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΝΧΥ-101 6 Χημεία Πολυμερικών Υλικών

ΝΧΥ-102 6
Σύνθεση και Ιδιότητες Μοριακών 
Ανοργάνων Υλικών

ΝΧΥ-103 6 Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών

ΝΧΥ-104 6 Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές

ΝΧY-105 6

Καταλυτικά Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

Πολυμερικά Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

Υβριδικά Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

«Έξυπνα» Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

(Επιλογή ενός εκ των τεσσάρων 
μαθημάτων)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΝΧΥ-201 6 Τεχνολογικές Εφαρμογές 
Πολυμερικών Υλικών

ΝΧΥ-202 6 Τεχνολογικές Εφαρμογές 
Λειτουργικών Υλικών

ΝΧΥ-203 6 Χημεία Ανοργάνων Υλικών

ΝΧΥ-204 12
Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας -
Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΝΧΥ-301 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(ολοκλήρωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας, συγγραφή και 
παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-101 10
Μικρο/νανοτεχνολογία - 
Χημικοί Αισθητήρες

ΑΧΝ-102 10
Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το 
Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας

ΑΧΝ-103 10

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
και Ερευνητική Μεθοδολογία 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας
(Παρουσίαση ενός Σεμιναρίου 
Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης, 
διάρκειας 30’)

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-201 10
Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και 
Νανόκοσμο:
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι

ΑΧΝ-202 10
Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής 
Χημείας

ΑΧΝ-203 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-301 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(ολοκλήρωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας, συγγραφή και 
παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)      »

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: Ο αριθμός 
εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 
είκοσι (20) για κάθε Ειδίκευση του «Π.Μ.Σ. στη Χημεία».

Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ισχύουν οι προ-
ηγούμενες σχετικές αποφάσεις.

Β. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου 1381/ 
21024/29.06.2018 (Β’ 3032) περί έγκρισης του Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«ΠΜΣ στη Χημεία» του Τμήματος Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και συγκεκριμένα των άρ-
θρων 4 και 6 όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 
9 διόρθωση σφάλματος (Β’ 3774/2019), ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 4 
«Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών» 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.1 τροποποιείται ως εξής: 
«Για την εισαγωγή Μ.Φ. διενεργείται προκήρυξη (Πρό-

σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της Σ.Ε. 
και απόφαση της Σ.Τ. του Π.Μ.Σ. κάθε ακαδημαϊκό έτος 
μέχρι το τέλος Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός 
του Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Δύναται να πραγμα-
τοποιηθεί επαναπροκήρυξη για την κάλυψη τυχόν κενών 
θέσεων που προέκυψαν μετά τη διαδικασία επιλογής 
των υποψηφίων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του εκά-
στοτε ακαδημαϊκού έτους με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο 
εντός του Ιανουαρίου. Η δημοσίευση της προκήρυξης 

και της επαναπροκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος 
βαρύνει το Πανεπιστήμιο».

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4.1 τροποποιείται ως εξής: 
«Η επιλογή για την προκήρυξη ολοκληρώνεται μέχρι την 
15η Οκτωβρίου και για την επαναπροκήρυξη ολοκληρώ-
νεται την 15η Μαρτίου».

Το έκτο εδάφιο της παρ. 4.1 τροποποιείται ως εξής: 
«Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύ-

νονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση chemsecr@upatras.gr.».

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4.3 τροποποιείται ως εξής: «Ο 
αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 
είκοσι (20) για κάθε Ειδίκευση του «Π.Μ.Σ. στη Χημεία».

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.4 τροποποιείται ως εξής: 
«Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής 

κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη 
βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε δι-
πλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυ-
χιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελμα-
τική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπως αυτή ορίζεται 
από τις τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/
και συμμετοχές σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια/συμπόσια ή/
και βραβεία ή διακρίσεις ή υποτροφίες».

Η περ. ε) της παρ. 4.4 τροποποιείται ως εξής:
«ε) Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, 

στην οποία συνυπολογίζονται: (i) οι δημοσιεύσεις του σε 
επιστημονικά περιοδικά, (ii) οι συμμετοχές του σε εθνικά 
ή διεθνή συνέδρια ή/και συμπόσια, (iii) οι πιθανές δια-
κρίσεις ή/και βραβεία ή/και υποτροφίες του».

Μετά την περ. ε) της παρ. 4.4 προστίθεται περ. στ) ως 
εξής: 

«στ) Προϋπόθεση της εγγραφής του υποψηφίου, μετά 
την αξιολόγησή του βάσει των κριτηρίων επιλογής, απο-
τελεί η εξασφάλιση επιβλέποντα για την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας. Για την ολο-
κλήρωση της εγγραφής του, ο υποψήφιος οφείλει να επι-
συνάψει έγγραφο στο οποίο θα προτείνεται ο επιβλέπων 
καθηγητής (Ε.Κ.), με τη σύμφωνη γνώμη και του ιδίου».

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4.5 τροποποιείται ως εξής: 
Η επίδοση στα κριτήρια επιλογής θα βαθμολογείται από 
0 (μηδέν) έως 10 (δέκα) και οι βαθμοί θα πολλαπλασιά-
ζονται με αντίστοιχους συντελεστές δηλαδή:

i. Βαθμός Πτυχίου (ΒΠ) συντελεστής: 5{ΒΠ×5}

ii. Προπτυχιακά Mαθήματα (ΠΜ) συντελεστής: 2{[(ΠΜ1+ΠΜ2+ΠΜ3)/3]×2}

iii. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) συντελεστής: 2{ΠΕ×2}

iv. Ερευνητική Δραστηριότητα (ΕΔ) συντελεστής: 1(EΔ×1)»

2. Στο άρθρο 5 
«Εγγραφές - Δηλώσεις Μαθημάτων/Ασκήσεων - Ει-

δίκευση»
Η παρ. 5.1 τροποποιείται ως εξής: 
«5.1. Η εγγραφή των εισακτέων Μ.Φ. κάθε έτους γί-

νεται από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου για την 
προκήρυξη και από 1 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου για την 
επαναπροκήρυξη σε προθεσμίες που ορίζονται από τη 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27530 Τεύχος B’ 2801/06.06.2022

Συνέλευση του Τμήματος Χημείας (βλ. και σχετικό άρθρο 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών). Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στο 
portal https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/
zup s_pg_adm».

3. Στο άρθρο 6
«Εκπαιδευτική Δομή του Π.Μ.Σ.»:
Στην παρ. 6.1 η διάρθρωση του προγράμματος του Α΄ 

και Β΄ εξαμήνου τροποποιείται ως εξής:

«Α΄ Εξάμηνο:
Παρουσίαση ενός Σεμιναρίου Βιβλιογραφικής Ενη-

μέρωσης, διάρκειας 30’, στα πλαίσια του μαθήματος 
ΑΧΝ-103

Στα πλαίσια του μαθήματος ΝΧΥ-105, παρουσίαση 
ενός Σεμιναρίου Βιβλιογραφικής Επισκόπησης, διάρ-
κειας 30’, με επιλογή ενός εκ των παρακάτω:

- Καταλυτικά Υλικά - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευ-
νητικού πεδίου.

- Πολυμερικά Υλικά  - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Ερευνητικού πεδίου.

- Υβριδικά Υλικά - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευ-
νητικού πεδίου.

- «Έξυπνα» Υλικά - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευ-
νητικού πεδίου.

Β’ Εξάμηνο:
Παρουσίαση ενός Σεμιναρίου των Αρχικών Πειρα-

ματικών Αποτελεσμάτων της Μ.Δ.Ε., διάρκειας 30’, στα 
πλαίσια του μαθήματος ΑΧΝ-203 ή ΝΧΥ-204.»

Oι Πίνακες 1 και 2 της παρ. 6.2 τροποποιούνται ως εξής:
«1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη 

Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΝΧΥ-101 6 Χημεία Πολυμερικών Υλικών

ΝΧΥ-102 6
Σύνθεση και Ιδιότητες Μοριακών 
Ανοργάνων Υλικών

ΝΧΥ-103 6 Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών

ΝΧΥ-104 6 Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές

ΝΧY-105 6

Καταλυτικά Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

Πολυμερικά Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

Υβριδικά Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση  Ερευνητικού πεδίου

«Έξυπνα» Υλικά - Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου 
(Επιλογή ενός εκ των τεσσάρων 
μαθημάτων)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΝΧΥ-201 6
Τεχνολογικές Εφαρμογές 
Πολυμερικών Υλικών

ΝΧΥ-202 6
Τεχνολογικές Εφαρμογές 
Λειτουργικών Υλικών

ΝΧΥ-203 6 Χημεία Ανοργάνων Υλικών

ΝΧΥ-204 12
Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας -
Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΝΧΥ-301 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(ολοκλήρωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας, συγγραφή και 
παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-101 10
Μικρο/νανοτεχνολογία - Χημικοί 
Αισθητήρες

ΑΧΝ-102 10
Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το 
Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας

ΑΧΝ-103 10

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
και Ερευνητική Μεθοδολογία 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (Παρουσίαση ενός 
Σεμιναρίου Βιβλιογραφικής
Ενημέρωσης, διάρκειας 30’)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-201 10
Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και 
Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές 
Μέθοδοι

ΑΧΝ-202 10
Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής 
Χημείας

ΑΧΝ-203 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-301 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(ολοκλήρωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας, συγγραφή και 
παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)

      »

Στην παρ. 6.4 Bαθμολογία - Εξετάσεις - Ορισμός Ε.Κ.
Το δέκατο πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
«Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας, ορίζε-

ται από τη Σ.Τ., Τ.Ε.Ε. Μέλη της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής διπλωματικών εργασιών, συμπεριλαμβανο-
μένου του επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται όλοι οι 
διδάσκοντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται εκπαι-
δευτικό/διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ., υπό τις ειδικότερες 
προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017».

4. Στο άρθρο 13
«Διοικητική Υποστήριξη -Υλικοτεχνική Υποδομή»
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 13.1 τροποποιείται ως εξής: 
«Η Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη του 

Π.Μ.Σ. και των οργάνων, τα οποία λειτουργούν στο πλαί-
σιο αυτού, παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, 
email: chemsecr@upatras.gr».

Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ισχύουν οι προ-
ηγούμενες σχετικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 20 Μαΐου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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*02028010606220016*

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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