
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 34/259/
9646/17.3.2020 (Β΄ 1319) του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Εκπαί-
δευσης/Education Management» του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

2 Τροποποίηση της απόφασης υπ΄ αρ. 65/585/
16974/29-5-2020 (Β΄ 2510) όπως έχει διορθωθεί 
και ισχύει με την υπ’ αρ. 106/931/25555/3-8-2020 
απόφαση (Β΄ 35940) του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 825/12761/24.4.2018 
απόφασης (Β΄ 1575) και του κανονισμού (Β΄ 2737/
2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3763/
 2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η 
πρόσληψή του» του Τμήματος Θεατρικών Σπου-
δών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

4 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  απόφ. 18811 (1)
   Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 34/259/

9646/17.3.2020 (Β΄ 1319) του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Εκπαί-

δευσης/Education Management» του Τμήματος 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχο-

λής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων 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 των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
(A’ 38) και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018 (A’ 142).

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 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) υπό 
στοιχεία 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης Διδακτορι-
κών Διατριβών-Λοιπά θέματα», β) υπ’ αρ. 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και γ) υπό στοιχεία 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Απριλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1649

16749



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16750 Τεύχος B’ 1649/07.04.2022

227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών», δ) υπ’ αρ. 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) υπό στοι-
χεία 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και στ) υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση 
διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005, Α’ 98), το οποίο 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. 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 με υπ’ αρ.: 34/259/
9646/17.3.2020 (Β΄ 1319) σχετικά με την επανίδρυση και 
έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 2/8-2 -2022 
και συνεδρίαση με αριθμ. 3/16-2-2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 45/8.3.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 197/10.3.2022).

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. 34/259/9646/17.3.2020 
απόφασης (Β΄ 1319) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο «Επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με 
τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης/Education Management», 
ως ακολούθως:

Το άρθρο 11 τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων (Πίν. 1) και εξόδων (Πίν. 2) ανά κατηγορία:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προϋπολογισμός εσόδων ΠΜΣ

Έσοδα/Τμήμα Λειτουργίας Ποσό σε €

1.
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμε-
νων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με 
το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

0

2.

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περίπτ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), ή του ιδιω-
τικού τομέα

0

3. Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0

4.
Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0

5.
Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

0

6.

Κάθε άλλη νόμιμη πηγή (.. .αναλυτική αναφορά...) 
Τα τέλη Φοίτησης ανέρχονται στις 2.900€ για το 
σύνολο του Π.Μ.Σ (1,5 έτος). 
Τα ετήσια τέλη φοίτησης για τα πρώτα δυο εξά-
μηνα (α έτος σπουδών - 1 έτος) ανέρχονται σε 
2.500,00 € και για το Γ εξάμηνο (0,5 έτος) ανέρ-
χονται σε 400,00€. Τα Έσοδα από Τέλη Φοίτησης 
προκύπτουν ως ακολούθως: 
      • Αριθμός Φοιτητών: 40 
      • Αριθμός Φοιτητών με Δωρεάν Φοίτηση: 12 
(αντιστοιχεί στο 30% των Φοιτητών) 
Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης: 28 
      • Τέλη Φοίτησης: 2.900 € 
      • Σύνολο Εσόδων: 81.200€

81.200,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Προϋπολογισμός εξόδων ΠΜΣ

Κατηγορία Α: Λειτουργικά Έξοδα Προγράμματος 
(70%)

Ποσό σε €

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 0

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές

0

3. Δαπάνες αναλωσίμων 0

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
(Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες σχετικές 
με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

1.000,00

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

0

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

38.000,00

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

6.840,00

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

0

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.000,00

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότη-
τας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού 
(βιβλία), οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες

εργασιών 
πεδίου

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 56.840,00
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11. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτε-
ραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης

24.360,00

ΣΥΝΟΛΟ 81.200,00

Το Π.Μ.Σ. δεν διαθέτει Έσοδα από άλλη πηγή εκτός από 
τα τέλη Φοίτησης τα οποία ανέρχονται στις 2.900,00 €
για το σύνολο του Π.Μ.Σ (1,5 έτος). Τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.500,00€ για το 1ο έτος (Α και Β εξάμηνα) 
και σε 400€ για το Γ εξάμηνο.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ είναι απαραίτητα για τους 
εξής λόγους: α) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας που αποτελεί κύριο μέρος και της εκ-
παίδευσης των φοιτητών είναι εργαστηριακού τύπου 
και απαιτείται χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού 
εξοπλισμού, β) προβλέπεται η πρόσκληση επιστημό-
νων αυξημένου κύρους από Πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και του Εξωτερικού για σεμινάρια και διαλέξεις, και γ) 
προβλέπεται η προβολή του ΠΜΣ με παρουσίαση του 
προγράμματος και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέ-
δρια για παρουσίαση εργασιών.».

Μεταβατικές Διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το ακα-

δημαϊκό έτος 2022-2023. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές 
και φοιτήτριες που είναι ήδη, κατά τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης, εγγεγραμμένοι/ες στο ΠΜΣ ολο-
κληρώνουν τη φοίτησή τους με βάση την απόφαση που 
ίσχυε κατά την εγγραφή τους.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β΄ 1319/2020) 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Διοίκηση Εκπαί-
δευσης/Education Management», ως ακολούθως:

H παρ. 6.3 του άρθρου 6 τροποποιείται και πλέον έχει 
ως εξής:

«Άρθρο 6.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που 
συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και τεκμηριωμένοι λό-
γοι αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων και 
συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις προβλε-
πόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, είναι δυνατόν 
να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των 
οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των μαθημάτων 
ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στο τέλος 
κάθε εξαμήνου γίνεται εξέταση στα μαθήματα του αντί-
στοιχου εξαμήνου. Ο τρόπος εξέτασης καθορίζεται από 
τους διδάσκοντες.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λόγω 
απουσιών δεν παρακολούθησε επαρκώς μάθημα, τότε 
είναι υποχρεωμένος/η να το επαναλάβει. Τα μαθήματα 

και τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στις εγκαταστά-
σεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι.».

H παρ. 7.3 του άρθρου 7 τροποποιείται και πλέον έχει 
ως εξής:

«Άρθρο 7.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζε-

ται από τη ΣΤ μετά από πρόταση της ΣΕ. Οι παρουσιάσεις 
λαμβάνουν χώρα στο τέλος του τρίτου εξαμήνου. Μετά 
από αίτημα του φοιτητή για παράταση και από θετική 
εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης και βαθμολό-
γησής της καθ’ όλη την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.

Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση της 
διπλωματικής εργασίας και της όλης παρουσίασης του ΜΦ. 
Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται από την ΤΕΕ. Ο βαθμός της ΔΕ προκύπτει 
ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της ΤΕΕ.

Για την καταχώριση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρα-
κτικό παρουσίασης, υποβάλλεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Η διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από 
την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο 
δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Η καταχώριση της 
βαθμολογίας στο ψηφιακό άλμα γίνεται από τον Επι-
βλέποντα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφό-
σον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται 
υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ.».

H παρ. 11.2 του άρθρου 11 τροποποιείται και πλέον 
έχει ως εξής:

«Άρθρο 11.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

11.2 Τέλη Φοίτησης
Το ΠΜΣ προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοί-

τησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στο ποσό των 
2.900 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ καταβάλλονται 
σε τέσσερις (4) δόσεις, με την καταβολή της πρώτης (1ης) 
δόσης των Τελών Φοίτησης και την εγγραφή τους, οι 
φοιτητές θεωρούνται ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς με όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που τους απορρέουν. Αναλυτικά:

• Με την εγγραφή προ-καταβάλλονται 1.000,00€.
• Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου καταβάλλονται 

750,00 €.
• Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου καταβάλλονται 

750,00 €.
• Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. καταβάλλονται τα 

υπόλοιπα 400,00€. Τα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.».
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 14 τροποποιείται και 

πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 14.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στη λήξη της πενταετίας θα πραγματοποιηθεί συνο-
λική εξωτερική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί είτε η 
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ανάγκη συνέχισης του ΠΜΣ στην ίδια μορφή είτε η τρο-
ποποίηση και βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της επιστήμης, της κοινωνίας και της αγοράς.».

Μεταβατικές Διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το ακα-

δημαϊκό έτος 2022-2023. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές 
και φοιτήτριες που είναι ήδη, κατά τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης, εγγεγραμμένοι/ες στο ΠΜΣ ολο-
κληρώνουν τη φοίτησή τους με βάση την απόφαση που 
ίσχυε κατά την εγγραφή τους.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 34/259/
9646/17.3.2020 (Β΄ 1319) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 11 Μαρτίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  

Ι

Αριθμ. απόφ. 18939 (2)
  Τροποποίηση της απόφασης υπ΄ αρ. 65/585/

16974/29-5-2020 (Β΄ 2510) όπως έχει διορθωθεί 

και ισχύει με την υπ’ αρ. 106/931/25555/3-8-2020 

απόφαση (Β΄ 3594) του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟ-

ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονο-

μικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

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 των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
(Α’ 38) και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

3. Την με υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) υπό 
στοιχεία 163204/Ζ1ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών-Λοιπά θέματα», β) υπό στοιχεία 203446/
Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και γ) υπό στοιχεία 
227378/Ζ1ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυ-

χιακών σπουδών», δ) υπό στοιχεία 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
ε) υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15- 2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων 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 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο 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. 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 με υπ’ αρ: 65/585/
16974/29-5-2020 (Β΄ 25100) σχετικά με την ίδρυση όπως 
έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 106/931/25555/
3-8-2020 απόφαση (Β΄ 3594) σχετικά με την τροποποίη-
ση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗ» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 2/8-2-2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 45/8.3.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 197/10.3.2022).

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. 65/585/16974/
29-5-2020 απόφασης (Β΄ 2510) όπως έχει διορθωθεί με 
την υπ΄ αρ. 106/931/25555/3-8-2020 απόφαση (Β΄ 3594) 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», ως ακολούθως:

H παρ. 4.4 του άρθρου 4 τροποποιείται και πλέον έχει 
ως εξής:

«Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

4.4 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογι-
σμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία 
αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:
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α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δε-
καδικό ψηφίο x 4 μόρια,

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποι-
εί την καλή (B2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως 
αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ.146/2007,την παρ. 
1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια 
(σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος τίτλος, η 
γλωσσομάθεια εξετάζεται με ειδική εξέταση),

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό Δί-
πλωμα: 0-5 μόρια,

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δη-
μοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) 
από 0-5 μόρια,

ε) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποι-
οτική αξιολόγηση από 0-35 μόρια.

στ) Προϋπηρεσία σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανι-
σμούς ή σε θέσεις που αφορούν ψηφιακό μάρκετινγκ 
από 0-10 μόρια.».

H παρ. 6.1 του άρθρου 6 τροποποιείται και πλέον έχει 
ως εξής:

«Άρθρο 6
EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών - Διδακτικό 
ημερολόγιο.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκ-
πόνησης της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ), σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης 
εκάστου ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτη-
σης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοι-
τητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζό-
μενους φοιτητές παρέχεται από τη ΣΤ κατόπιν αίτησης 
του μεταπτυχιακού φοιτητή και κατάθεση των σχετικών 
δικαιολογητικών.

Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης. 

H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού 
και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου ορίζονται σύμ-
φωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό ορίζεται 
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και 
εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνε-
ται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την 
έναρξη του εξαμήνου. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις δι-
εξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο-Κυριακή, 
εκτός εάν η ΣΤ αποφασίσει αιτιολογημένα την διεξαγωγή 
τους σε άλλες μέρες.».

H παρ. 6.2 του άρθρου 6 τροποποιείται και πλέον έχει 
ως εξής:

«6.2 Μαθήματα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρα-

κολουθήσουν ανελλιπώς και να εξεταστούν επιτυχώς 

σε όλα τα μαθήματα της ειδίκευσης στην οποία επιλέ-
χθηκαν.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
ενενήντα (90).

Η κατανομή των μαθημάτων ΠΜΣ παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1.

Κωδικός Π.Μ. Α Εξάμηνο - Υποχρεωτικά Μαθήματα

DIM - 101 7 Μεθοδολογία Έρευνας και σχεδιασμός μεταπτυ-
χιακής εργασίας

DIM - 102 7 Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών και Ψηφιακή 
Καινοτομία

DIM - 103 8,5 Τεχνολογίες Προγραμματισμού και εφαρμογές 
στην Διοίκηση

DIM - 104 7,5 Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας

Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο 
Ειδίκευση A: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

DIM - 2A1 7,5 Ψηφιακό μάρκετινγκ και social media

DIM - 2A2 7,5 Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία

DIM - 2A3 7,5 Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή

DIM - 2A4 7,5 Συστήματα λογισμικού για διαχείριση και ανά-
λυση μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο 
Ειδίκευση ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΝΕΡΝΗΣΗ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα

DIM - 2B1 7,5 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

DIM - 2B2 7,5 Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

DIM - 2B3 8 Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοί-
κηση

DIM - 2B4 7 Ψηφιακή διακυβέρνηση και διαλειτουργικότητα

Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

DIM - 301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πίνακας 1. Δομή του Προγράμματος με τίτλο: «ΨΗΦΙΑ-
ΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» και Πιστωτικές Μονάδες 
(ΠΜ).

Η παρουσίαση και εξέταση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) πραγματοποιείται εφόσον 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 
απαιτούμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις υπο-
χρεώσεις του σε σεμινάρια και εργαστήρια που απαι-
τούνται για τη λήψη της ΜΔΕ όπως καθορίζονται στα 
περιγράμματα μαθημάτων.

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα 
με τo άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση 
απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό 
που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία.

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκρι-
ση της Συγκλήτου του ιδρύματος μπορεί να γίνεται τρο-
ποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων καθώς και τροποποίηση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. ».
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H παρ. 6.3 του άρθρου 6 τροποποιείται και πλέον έχει 
ως εξής:

«6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και 

των ασκήσεων (εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική. 
Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και 
τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των 
μαθημάτων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, 
είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος 
αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα 2/6 των 
μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται εξέταση στα μαθή-
ματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Ο τρόπος εξέτασης 
καθορίζεται από τους διδάσκοντες. Σε περίπτωση που 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής λόγω απουσιών δεν παρακο-
λούθησε επαρκώς μάθημα, τότε είναι υποχρεωμένος/η 
να το επαναλάβει.

Τα μαθήματα-εργαστήρια πραγματοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην περιοχή 
Κουκούλι.».

H παρ. 7.3 του άρθρου 7 τροποποιείται και πλέον έχει 
ως εξής:

«Άρθρο 7
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζε-

ται από τη ΣΤ. Η βαθμολόγηση της ΜΔΕ στηρίζεται στην 
αξιολόγηση των πειραματικών διεργασιών που πραγμα-
τοποιήθηκαν, των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν, των 
συμπερασμάτων που εξήχθησαν, την παρουσίαση της 
ΜΔΕ και συνολικά την επιστημονική κατάρτιση του μετα-
πτυχιακού φοιτητή. Μετά την παρουσίαση καταρτίζεται 
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την ΤΕΕ.

Το πρακτικό παρουσίασης και το βαθμολόγιο, υπογε-
γραμμένο από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή υπο-
βάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας γίνεται κατά 
την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού 
εξαμήνου.

Μετά από αίτημα του φοιτητή για παράταση και από 
θετική εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης και βαθμο-
λόγησής της καθ όλη την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.

Η καταχώριση της βαθμολογίας στο ψηφιακό άλμα 
γίνεται από τον Επιβλέποντα. Η μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική 
επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Απο-
θετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ.».

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 14 τροποποιείται και 
πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 14
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο κλείσιμο της πενταετίας θα πραγματοποιηθεί συ-
νολική εξωτερική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί είτε 
η ανάγκη συνέχισης του ΠΜΣ στην ίδια μορφή είτε η 

τροποποίηση και βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις τότε ανάγκες της επιστήμης, της κοινωνίας και της 
αγοράς.»

Mεταβατικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το ακα-

δημαϊκό έτος 2022-2023. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές 
και φοιτήτριες που είναι ήδη, κατά τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης, εγγεγραμμένοι/ες στο ΠΜΣ ολο-
κληρώνουν τη φοίτησή τους με βάση την απόφαση που 
ίσχυε κατά την εγγραφή τους.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 65/585/16974/
29-5-2020 (Β΄ 2510) όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 106/931/25555/3-8-2020 απόφαση (Β΄ 3594) 
της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 11 Μαρτίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

Ι

Αριθμ. απόφ. 18812 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 825/12761/24.4.2018 

απόφασης (Β΄ 1575) και του κανονισμού (Β΄ 2737/

2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3763/

2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η 

πρόσληψή του» του Τμήματος Θεατρικών Σπου-

δών 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 των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/
2018 (Α’ 38) και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018 (Α’ 42).

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) υπό 
στοιχεία 163204/Ζ1ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης Διδακτορικών 
Διατριβών-Λοιπά θέματα», β) υπό στοιχεία 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμο-
γή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), γ) υπό στοιχεία 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16755Τεύχος B’ 1649/07.04.2022

227378/Ζ1ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», δ) υπό στοιχεία 22879/Ζ1/ 9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση-Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων 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. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο 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,δι-
ασφάλιση 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 με αριθμό: α) υπ’ αρ. 
825/12761/24.4.2018 (Β΄ 1575) σχετικά με την ίδρυση και 
β) υπ’ αρ. 1290/19548/20.6.2018 (Β΄ 2737), όπως έχει διορ-
θωθεί και ισχύει (Β΄ 3763) σχετικά με έγκριση Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Το 
αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του» του Τμή-
ματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θε-
ατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνε-
δρίαση με αριθμό 278/16.2.2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 45/8.3.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 197/10.3.2022).

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. 825/12761/24.4.2018 
απόφασης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών με τίτλο: «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η 
πρόσληψή του», (Β΄ 1575) από το ακαδ. έτος 2022-2023, 
ως ακολούθως:

Τα άρθρα 4 και 6 τροποποιούνται και πλέον έχουν ως 
εξής:

«Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι με 
βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» που έχουν 
αποφοιτήσει από τμήματα: Θεατρικών Σπουδών, Φιλο-

λογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, 
Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Παιδαγωγικής 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως επίσης των τμημάτων 
Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας καθώς και των τμημάτων των Σχολών 
Καλών Τεχνών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί από-
φοιτοι αντιστοίχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί 
να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα 
της αλλοδαπής.»

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμη-
νιαία. 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 
τέσσερα (4) εξάμηνα (Α´, Β´, Γ´ και Δ´ Εξάμηνο) και να 
εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία.

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων διαμορφώνεται ανά Εξά-
μηνο ως εξής:

Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ009 10 «Εισαγωγή στη μελέτη του αρχαίου θεάτρου»

ΣΕΜ001 10 «Αρχαία ελληνική τραγωδία»

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

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ010 10 «Αρχαία ελληνική κωμωδία»

ΣΕΜ011 10 «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα Ι»

ΔΕ002 10 Διπλωματική εργασία ΙΙ (συλλογή υλικού σχετι-
κού με τη ΔΕ - Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ012 10 «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα ΙΙ»

ΣΕΜ013 10 «Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο νεό-
τερο δράμα/στη λογοτεχνία»

ΔΕ003 10 Διπλωματική εργασία ΙΙΙ (συλλογή υλικού σχετι-
κού με τη ΔΕ - Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ007 10 «Θεωρία του θεάτρου: από τον Αριστοτέλη στις 
θεωρίες των Νεοτέρων Χρόνων»

ΣΕΜ014 10 «Πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο θέατρο/
στις παραστατικές τέχνες»
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ΔΕ004 10 Διπλωματική εργασία ΙV (συλλογή υλικού σχε-
τικού με τη ΔΕ - Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 825/12761/
24.4.2018 (Β΄ 1575) της Συγκλήτου.».

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β΄ 2737/2018). 
όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3763/2019) του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
τίτλο: «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του» 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως προς τις παραγράφους 
4.1, 4.2, 4.4 και 4.5 και πλέον οι παράγραφοι αυτοί έχουν 
ως εξής:

«Άρθρο 4
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

4.1 Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών διενερ-
γείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ 
κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι 
την 15η Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση της προκήρυξης 
γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του τμή-
ματος, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 
Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση 
της Συνέλευσης ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή Αξιολόγη-
σης Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, 
και ειδικότερα: τον Διευθυντή ΠΜΣ, τον Αναπληρωτή Δι-
ευθυντή ΠΜΣ και ένα μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ.

Η διαδικασία επιλογής εισακτέων περιλαμβάνει τα εξής:
Α. Αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων.
Η επιτροπή εξετάζει, με τη συνδρομή και της Γραμ-

ματείας του Τμήματος, και αξιολογεί τον φάκελο κάθε 
υποψηφίου βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται κα-
τωτέρω (4.5).

Β. Προφορική συνέντευξη.
Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τη Συνέ-

λευση καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Κατά την 
προφορική συνέντευξη η επιτροπή κρίνει την προσωπι-
κότητα του υποψηφίου και αξιολογεί την επιστημονική 
του συγκρότηση και την κριτική του ικανότητα.

Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα 1, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλε-

κτρονικά στο portal:https://matrix.upatras.gr/sap/bc/
webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύ-
νονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

4.2 Στο ΠΜΣ μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι με 
βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» που έχουν απο-

φοιτήσει από τμήματα: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσο-
φίας, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, Ιστορίας 
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Παιδαγωγικής Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, όπως επίσης των τμημάτων Αγγλικής, Γαλ-
λικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
καθώς και των τμημάτων των Σχολών Καλών Τεχνών. 
Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι αντιστοί-
χων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ). Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται 
από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή 
από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής. 
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των 
ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους 
το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και πάντως πριν 
από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για 
επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτω-
ση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους 
προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του 
προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

4.4 Για την επιλογή συνεκτιμώνται, εκτός της προφορι-
κής συνέντευξης, τα εξής κριτήρια: ο γενικός βαθμός του 
πτυχίου/διπλώματος, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μα-
θήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ («Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του») 
και η τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 
του υποψηφίου. Εκτός αυτών των κριτηρίων, οι πτυχιούχοι 
ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν μία του-
λάχιστον από τις τέσσερις κύριες διεθνείς ξένες γλώσσες 
(Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική). H γνώση της ξέ-
νης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου 
(Proficiency, DALF ή Supérieur III ή Sorbonne II, Kleines 
Sprach-Diplom ή Mittelstufe Deutsch προκειμένου για 
αγγλική, γαλλική, ή γερμανική, αντίστοιχα, κ.τ.ό.) ή, εάν 
δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση κατά γλώσσα (μετάφραση 
ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) για να διαπιστωθεί 
ο ευχερής χειρισμός της βιβλιογραφίας, την οποία διενερ-
γεί επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος.

4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 
πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος 
(με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής) 
επικυρώνεται από τη Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) τον γενικό βαθμό πτυχίου (30%),
(β) τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα προπτυχιακά 

μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ (10%),

(γ) την προφορική συνέντευξη (50%), κατά την οποία 
αξιολογείται η επιστημονική συγκρότηση κάθε υποψη-
φίου, η εξοικείωσή του με το γνωστικό αντικείμενο του 
αρχαίου θεάτρου, η κριτική του ικανότητα, όπως επίσης 
η εν γένει προσωπικότητά του, και

(δ) τυχόν ερευνητικό-επιστημονικό συγγραφικό έργο 
(10%), στο οποίο εκτός από τις αμιγώς ερευνητικές εργα-
σίες συνυπολογίζεται η συμμετοχή σε ερευνητικά προ-
γράμματα, η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 
δεύτερου πτυχίου.
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Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν 
συνολική βαθμολογία τουλάχιστον πέντε (5). Σε εξαι-
ρετική περίπτωση ισοβαθμίας του τελευταίου εισαγο-
μένου με άλλον ή άλλους υποψηφίους δεκτοί γίνονται 
όλοι οι ισοβαθμίσαντες. Στο Π.M.Σ. μπορούν να συμ-
μετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές του εξωτερικού, 
μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. ERASMUS) ή 
στο πλαίσιο άλλων διμερών ανταλλαγών και προσκλή-
σεων που έχουν την έγκριση των αρχών του Πανεπιστη-
μίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τη Συνέλευση. 
Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της 
Συνέλευσης του Τμήματος, να συμμετέχουν ως υπε-
ράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε 
εξετάσεις του I.K.Y.».

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως προς την περ. Α της παρ. 
6.1 και ως προς την παρ. 6.2 και πλέον έχουν ως εξής:

«Άρθρο 6
Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

Α. Τη σύνταξη και παρουσίαση δύο (2) ερευνητικών 
εργασιών σε κάθε προβλεπόμενο εξάμηνο σπουδών στο 
πλαίσιο σχετικών μαθημάτων.

α. Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι τα εξής:

- «Εισαγωγή στη μελέτη του αρχαίου θεάτρου»
- «Αρχαία ελληνική τραγωδία»
- «Αρχαία ελληνική κωμωδία»
- «Θεωρία του θεάτρου: από τον Αριστοτέλη στις θε-

ωρίες των Νεοτέρων Χρόνων»
- «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα Ι»
- «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα ΙΙ»
- «Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο νεότερο 

δράμα/ στη λογοτεχνία»
- «Πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού δράματος στο 

θέατρο/στις παραστατικές τέχνες».».
«6.2 Μαθήματα
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-

τούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν 
είκοσι (120). Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθή-
ματα κατά τα τέσσερα (4) εξάμηνα (Α´, Β´, Γ´ και Δ´ Εξάμη-
νο) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία.

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων διαμορφώνεται ανά Εξά-
μηνο ως εξής:

Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ

Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ009 10 «Εισαγωγή στη μελέτη του αρχαίου θεάτρου»

ΣΕΜ001 10 «Αρχαία ελληνική τραγωδία»

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

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ

Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ010 10 «Αρχαία ελληνική κωμωδία»

ΣΕΜ011 10 «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα Ι»

ΔΕ002 10
Διπλωματική εργασία ΙΙ (συλλογή υλικού σχετι-
κού με τη ΔΕ - Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ012 10 «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα ΙΙ»

ΣΕΜ013 10
«Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο νεό-
τερο δράμα/στη λογοτεχνία»

ΔΕ003 10
Διπλωματική εργασία ΙΙΙ (συλλογή υλικού σχετι-
κού με τη ΔΕ - Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ

Π.Μ. ΤΙΤΛΟΣ

ΣΕΜ007 10
«Θεωρία του θεάτρου: από τον Αριστοτέλη στις 
θεωρίες των Νεοτέρων Χρόνων»

ΣΕΜ014 10
«Πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο θέατρο/
στις παραστατικές τέχνες»

ΔΕ004 10
Διπλωματική εργασία ΙV (συλλογή υλικού σχετι-
κού με τη ΔΕ - Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Με πρόταση της ΣΕ και έγκριση της ΣΤ μπορεί να 
γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων και ανακατανομή μεταξύ των Εξαμήνων. Διδά-
σκοντες στο ΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 5, και 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017.

Μέρος των μαθημάτων, το οποίο δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει ως ποσοστό συνολικά το τριάντα πέντε τοις εκα-
τό (35%), μπορεί να διεξάγεται με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση συμμετοχής φοιτητών μέσω του Προ-
γράμματος Erasmus η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί 
να αποφασίσει, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΣΕ, 
τη διεξαγωγή ενός μαθήματος (εν μέρει ή εν όλω) σε 
άλλη γλώσσα.».

Μετά το έβδομο εδάφιο της παρ. 7.1 του άρθρου 7 
(Διπλωματική Εργασία) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 Μεταβατικές διατάξεις

Για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί με παλαιότερα 
Προγράμματα Σπουδών και, λόγω αναβολής φοίτησης ή 
άλλου λόγου, δεν θα έχουν εγγραφεί και παρακολουθή-
σει τα μαθήματα που προβλεπόταν από το Πρόγραμμα 
Σπουδών που ίσχυε κατά το χρόνο εισαγωγής τους η 
Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγη-
ση της ΣΕ, μπορεί να αποφασίζει την αντιστοίχισή τους 
με συναφή προσφερόμενα μαθήματα του ίδιου τύπου 
και του ίδιου διδακτικού φόρτου βάσει του ισχύοντος 
Προγράμματος Σπουδών.

Συγκεκριμένα:
Το μάθημα «ΣΕΜ002 Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαί-

ου δράματος στο παγκόσμιο θέατρο» αντιστοιχίζεται με 
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το μάθημα «ΣΕΜ009 Εισαγωγή στη μελέτη του αρχαίου 
θεάτρου».

Το μάθημα «ΣΕΜ003 Αρχαία ελληνική κωμωδία (Αρι-
στοφάνης/Νέα κωμωδία)» αντιστοιχίζεται με το μάθημα 
«ΣΕΜ010 Αρχαία Ελληνική κωμωδία».

Το μάθημα «ΣΕΜ004 Θεωρίες της πρόσληψης» αντι-
στοιχίζεται με το μάθημα «ΣΕΜ011 Αρχαίο ελληνικό θέ-
ατρο: Ειδικά ζητήματα Ι».

Το μάθημα «ΣΕΜ005 Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά 
ζητήματα» αντιστοιχίζεται με το μάθημα «ΣΕΜ012 Αρ-
χαίο ελληνικό θέατρο: Ειδικά ζητήματα ΙΙ».

Το μάθημα «ΣΕΜ006 Η πρόσληψη του αρχαίου δράμα-
τος στο Νεότερο Θέατρο» αντιστοιχίζεται με το μάθημα 
«ΣΕΜ013 Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο νεό-
τερο δράμα/στη λογοτεχνία».

Το μάθημα «ΣΕΜ008 Ειδικά ζητήματα της πρόσληψης 
του αρχαίου θεάτρου» αντιστοιχίζεται με το μάθημα 
«ΣΕΜ014 Πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο θέατρο/
στις παραστατικές τέχνες».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1290/19548/20.6.2018 
(Β΄ 2737) απόφαση της Συγκλήτου, όπως έχει διορθωθεί 
(Β΄ 3763/2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 11 Μαρτίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

Ι

Αριθμ. 18943 (4)
    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

2017 (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπό στοιχεία 126603/ 
Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την υπό στοιχεία 112667/Ζ2/31.08.2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, με την οποία μετατάχθηκε ο Βασιλόπουλος Ιωάννης 
του Βασιλείου μετατάχθηκε από την Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σε θέση Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης και της δαπάνης μισθοδοσίας του 
και σύσταση της θέσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ 
ανέλαβε καθήκοντα στις 23.10.2020 (Γ΄1456).

5. Το υπ’ αρ. 15083/01.03.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορι-
κής της Πολυτεχνικής Σχολής με συνημμένη την απόφα-
ση της υπ’ αρ. 9/15.02.2022 Συνέλευσης του Τμήματος, 
περί καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους 
ΕΔΙΠ του Τμήματος.

6. Την αίτηση του Βασιλόπουλου Ιωάννη μέλους ΕΔΙΠ 
του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

7. Την υπ’ αρ. 1/02.02.2022 απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δι-
απιστώνεται:

Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου του Βασι-
λόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου του μέλους ΕΔΙΠ του 
Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών, ως εξής: «Ανθρωποκεντρική Υπολο-
γιστική και Εκπαιδευτική Τεχνολογία με Έμφαση στον 
Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πάτρα, 11 Μαρτίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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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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