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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1106/
19521/7-7-2017 απόφασης περί έγκρισης του
Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris (Γαλλία), το
Πανεπιστήμιο Pavia (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο
Angers (Γαλλία), με τίτλο: «Νανοφάρμακα για την
χορήγηση φαρμάκων» (Nanomedicines for Drug
Delivery - NANOMED) (Β’ 2571).

2

Κανονισμός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής
και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο: «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized
Medicine» (ΔΠΜΣ ΕΙ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 178/5242
(1)
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1106/
19521/7-7-2017 απόφασης περί έγκρισης του
Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris (Γαλλία), το
Πανεπιστήμιο Pavia (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο
Angers (Γαλλία), με τίτλο: «Νανοφάρμακα για την
χορήγηση φαρμάκων» (Nanomedicines for Drug
Delivery - NANOMED) (Β’ 2571).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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 43.

Αρ. Φύλλου 871

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (Α’ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (Α’ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (Α’ 24) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(Α’ 223).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
5. Την υπό στοιχεία 2016-ΕΑC/Α04/2015 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση του
προγράμματος Erasmus Mundus Joint Master Degree
(EMJMD).
6. Την υπό στοιχεία 41931/Z1/2018 υπουργική απόφαση (Β’ 972), όπως ισχύει.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 469/1-12-2020).
8. Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Paris (Γαλλία), του Πανεπιστημίου Pavia (Ιταλία) και του Πανεπιστημίου Angers (Γαλλία), περί ιδρύσεως και λειτουργίας
του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Νανοφάρμακα για την χορήγηση φαρμάκων»
(«Nanomedicines for Drug Delivery» - NANOMED).
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις υπ’ αρ. 177/
20.10.2020 και 182/18.2.2021).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1106/
19521/7-7-2017 απόφασης περί έγκρισης του Κοινού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος
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Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο Pavia (Ιταλία) και το
Πανεπιστήμιο Angers (Γαλλία), με τίτλο: «Νανοφάρμακα
για την χορήγηση φαρμάκων» (Nanomedicines for Drug
Delivery - NANOMED) (Β’ 2571), από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, ως ακολούθως:
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το κοινό ΠΜΣ απονέμει χωριστό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Νανοφάρμακα για
την χορήγηση φαρμάκων» (“Nanomedicines for Drug
Delivery” - NANOMED), από το Πανεπιστήμιο Πατρών
καθώς και αντίστοιχα μεταπτυχιακά διπλώματα από τα
υπόλοιπα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.
Μεταβατικές διατάξεις
Για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ισχύουν οι
διατάξεις της παρούσας απόφασης. Όσα θέματα δεν
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται
από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 24/179/5246
(2)
Κανονισμός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής
και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο: «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized
Medicine» (ΔΠΜΣ ΕΙ).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου
30, της παρ. 4 του άρθρου 31 και των άρθρων 45 και 85.
2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα».
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.17 υπουργική απόφαση «Tρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προγραμματισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών» (Β΄ 4344).
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
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5. Την περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄ 148).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις υπ’ αρ. 151/06.06.2019 και 161/19.12.2019 αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, με
την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΜΣ «Eξατομικευμένη ΙατρικήPersonalized Medicine» (Β΄ 775).
9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
10. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων
Ιατρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 770/22.6.2020) και Φαρμακευτικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 458/22.5.2020) του Πανεπιστημίου Πατρών.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 182/18.2.2021).
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του κανονισμού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής
και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine»
(Δ.Π.Μ.Σ. ΕΙ - PM), ως ακολούθως:
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική
συνοχή και αποσκοπούν:
α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς
και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται
το κάθε Τμήμα.
Ο κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει
τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017 (Α΄ 114):
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και έχει
ως στόχο να συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων
των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο
πλαίσιο των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων
κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Σκοπός
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΔΠΜΣ
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΔΠΜΣ
Άρθρο 7. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 8. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ
Άρθρο 9. Λογοκλοπή
Άρθρο 10. Φοιτητικές Παροχές
Άρθρο 11. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος
Άρθρο 12. Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή
Άρθρο 13. Θέματα χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ
Άρθρο 14. Αξιολόγηση
Άρθρο 15. Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 16. Συντμήσεις
Άρθρο 17. Παραρτήματα
Άρθρο 1.
EΙΣΑΓΩΓΗ
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 30/236/8025 27.2.2020
απόφαση (Β΄ 775) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. υπ’ αρ.
151/6.6.2019 και 161/19.12.2019) και τη Συνέλευση του
Τμήματος Ιατρικής (συνεδρ. υπ’ αρ. 725/21.1.2019 και
749/14.10.2019) και του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρ. υπ’ αρ. 438/18.12.2018 και 449/11.9.2019). Διέπεται
από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών
για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος
Κανονισμού.
Άρθρο 2.
ΣΚΟΠΟΣ
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized
Medicine» στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ, στο
γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής.
Η Εξατομικευμένη Ιατρική αποτελεί ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο, το οποίο καλύπτει όλο το διαγνωστικό και
θεραπευτικό φάσμα των νόσων. Μελετά το μοριακό-βιολογικό υπόστρωμα των νόσων και το χρησιμοποιεί για
την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών. Γνωστικά
αντικείμενα του ΔΠΜΣ αποτελούν τα εξής επιστημονικά
πεδία: Μοριακή βιολογία, μεταφραστική έρευνα, φαρμακογονιδιωματική, κλινική ιατρική, βιο-ιατρική, βιοτεχνολογία και οικονομικά των στοχευουσών θεραπειών.
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ. είναι να
εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων στο πολυδύναμο
γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής.
Οι επιπλέον σκοποί του Προγράμματος καλύπτουν
τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Πατρών και καλύπτουν:

10321

α) Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
κοινωνικών αναγκών της χώρας.
β) Την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων βιοιατρικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της εξατομικευμένης ιατρικής στα πεδία της έρευνας, της διάγνωσης και
της θεραπείας των νόσων, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου επιστημονικού
πεδίου και στην προαγωγή της υγείας.
γ) Την διεπιστημονική κατάρτιση των νέων επιστημόνων, ώστε να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η
ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας είτε
στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων είτε η απασχόλησή τους ως στελέχη σε χώρους της Υγείας και σε
αναπτυξιακούς χώρους της εθνικής οικονομίας.
δ) Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Ειδικότερα, με
τη συνεργασία των δύο Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, επιδιώκεται:
(α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο
Τμημάτων, το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική
γνωστική περιοχή του προγράμματος, (β) η αξιοποίηση
της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων που συνεργάζονται και (γ) η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και μελλοντικά, η αναγνώρισή
του σε διεθνές επίπεδο.
Το ΔΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine»
Άρθρο 3.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.
3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ
(καθηγητές και λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.
Για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αρμόδια
όργανα είναι τα εξής:
α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το
αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του
ΔΠΜΣ.
β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο
οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
γ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.
δ) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία
συγκροτείται συνολικά από 7 μέλη: 4 μέλη ΔΕΠ από το
τμήμα Ιατρικής, 1 μέλος από το Τμήμα Φαρμακευτικής
(σύμφωνα με τη διάταξη «κατ’ αναλογία του αριθμού
των διδασκόντων τους στο ΔΠΜΣ»), 2 εκπροσώπους
των μεταπτυχιακών φοιτητών που εκλέγονται από
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τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος για
ετήσια θητεία. Τα μέλη ΔΕΠ της ΕΔΕ εκλέγονται από τις
Συνελεύσεις του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος
Φαρμακευτικής για διετή θητεία. Ο πρόεδρος της ΕΔΕ,
όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος προέρχονται
από το Τμήμα Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα).
Η ΕΔΕ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΔΠΜΣ.
- Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των
μεταπτυχιακών μαθημάτων.
- Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
- Ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος. Η ΕΔΕ στην πρώτη συνεδρίαση κάθε δεύτερο
ακαδ. έτος αξιολογεί το έργο της ΣΕ και ανανεώνει τη
θητεία της ή την αναδιαρθρώνει.
- Προβαίνει στην προκήρυξη του Προγράμματος για
υποβολή υποψηφιοτήτων εκ μέρους ενδιαφερόμενων
πτυχιούχων/διπλωματούχων.
- Ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Εισακτέων (ΕΑΕ)
και επικυρώνει τον πίνακα εισακτέων των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
- Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος.
ε) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής
(4 μέλη) και Φαρμακευτικής (1 μέλος), οι οποίοι έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στα πλαίσια του ΔΠΜΣ ΕΙ
και ορίζονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Η θητεία του
Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μια φορά. Η ΣΕ
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό
λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:
- Εισηγείται στην ΕΔΕ την πολιτική του ΔΠΜΣ για το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή τον αριθμό των εισακτέων, τον τρόπο επιλογής με συνεκτίμηση των κριτηρίων της παραγ. 2 α, του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 και
τυχόν άλλα πρόσθετα κριτήρια, όπως συνέντευξη των
υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων
(ΕΑΥ), της επίδοσης και προόδου των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
- Ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ, διδάσκοντα του ΔΠΜΣ ως σύμβουλο για κάθε νέο μεταπτυχιακό φοιτητή.
- Επιβλέπει την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου.
- Ενημερώνει την ΕΔΕ για ανακύπτοντα θέματα του
μεταπτυχιακού Προγράμματος.
- Προτείνει την κατανομή των πιστώσεων του Προγράμματος και προβαίνει σε ενέργειες για προσέλκυση
νέων κονδυλίων.
στ) Ο Διευθυντής Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι μέλος
της ΣΕ, προέρχεται από το Τμήμα Ιατρικής (επισπεύδον
Τμήμα) και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με
απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία. Προεδρεύει της ΣΕ,
είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του
Αναπληρωτή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Τεύχος B’ 871/05.03.2021

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος. Ο Διευθυντής
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Η οικονομική διαχείριση
των πόρων του ΔΠΜΣ ΕΙ ασκείται από τον Διευθυντή
Σπουδών του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο Διευθυντής Σπουδών εισηγείται στην ΕΔΕ τις αποφάσεις της ΣΕ σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική υλοποίηση του ΔΠΜΣ και ειδικότερα
ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα:
- Παρακολουθεί την πορεία κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή σε συνάντηση που πραγματοποιείται τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο κατά την οποία συζητείται η πρόοδος
των σπουδών του. Αν η πρόοδος ενός φοιτητή δεν είναι
ικανοποιητική ο Διευθυντής Σπουδών ενημερώνει τη ΣΕ
για λήψη σχετικής αποφάσεως.
- Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΕ
και της ΕΔΕ.
- Εισηγείται στη ΣΕ ή την ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά την
αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος.
3.2 Διδάσκοντες ΔΠΜΣ. Τη διδασκαλία του Δ.Π.Μ.Σ.
μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Η ΕΔΕ αξιολογεί τις ανάγκες του ΔΠΜΣ σε διδακτικό
προσωπικό και τους αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων
σύμφωνα με όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.
Άρθρο 4.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
4.1 Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ)
διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ
του ΔΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το
αργότερο εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση
της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με
ευθύνη του Τμήματος Ιατρικής, ενώ το σχετικό κόστος
βαρύνει το ΔΠΜΣ.
Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ
ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων
(ΕΑΥ), η οποία απαρτίζεται από (3) μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου
καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, με τα αναπληρωματικά τους μέλη και ειδικότερα:
Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και ένα (1)
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής.
Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα 1, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/
webdynpro/sap/zups_pg_adm#
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.
4.2 Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου
σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής,
Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής
Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Νοσηλευτικής των
Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και κάτοχοι συναφών
τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των
παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων/Σχολών, υπό την
προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα
επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την
ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη
λήξη των εγγραφών.

4.3. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου
εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017,
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΔΠΜΣ, μόνο σε
ΔΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο
του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο
οικείο Ίδρυμα.
4.4 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
1. Βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
2. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό
αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
3. Συνέντευξη του υποψηφίου (αξιολόγηση της παρουσίας και συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των
υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60 μόρια και κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά βάση της βαθμολογίας που
συγκέντρωσαν.
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (50) με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει
των παραπάνω κριτηρίων επιλογής και συντελεστών
βαρύτητας. Οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική
βαθμολογία, εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να
βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην τελευταία θέση,
εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες.
Με βάση τον βαθμό πρόσβασης οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας και επιλέγονται μέχρι του αριθμού που προβλέπει η εκάστοτε
απόφαση.
Οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο καταθέτουν μέσα στη προθεσμία που ανακοινώνει

η Γραμματεία του Προγράμματος εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για την επιλογή
τους και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 1.
4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει
πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με
τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕ) επικυρώνεται από την ΕΔΕ. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας δύο υποψηφίων γίνονται δεκτοί
και οι δύο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από
2, γίνεται κλήρωση για μία και μόνο θέση. Σε περίπτωση
που παραιτηθεί κάποιος από τους επιτυχόντες, με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ καλείται ο πρώτος
επιλαχών κ.ο.κ.
Άρθρο 5.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται
από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου σε προθεσμίες που ορίζονται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Για λόγους
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εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της ΕΔΕ,
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.
5.2 Οι ΜΦ υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή
τους ανά εξάμηνο μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας.
5.3 Διακοπή φοίτησης (αναστολή) ή παράταση φοίτησης μπορεί να δίδεται από την ΕΔΕ έως και δύο (2)
εξάμηνα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ΜΦ και
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια,
φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας), τα οποία δεν θα προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής
φοίτησης, δηλαδή τέσσερα (4) εξάμηνα.
5.4 Ο ΜΦ, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν
παρακολούθησε μαθήματα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα
του ΔΠΜΣ.
5.5 Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από
κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν
εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του κανονισμού.
Άρθρο 6.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ
6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών - Διδακτικό
ημερολόγιο
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙ 101
ΕΙ 102
ΕΙ 103
ΕΙ 104
ΕΙ 105

ΕΙ 201
ΕΙ 202
ΕΙ 203
ΕΙ 204
ΕΙ 205
ΕΙ 206

Τεύχος B’ 871/05.03.2021

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας
φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης
του Δ.Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης
στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα.
H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου και του
δεύτερου διδακτικού εξαμήνου ορίζονται σύμφωνα με
το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, όπως αυτό εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και
εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από
την έναρξη του εξαμήνου.
6.2 Μαθήματα
Περιγραφή του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών:
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται
σε εξήντα (60), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο. Για τη λήψη
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του
Α’ και του Β’ εξαμήνου.
Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως
εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / MOLECULAR BIOLOGY
ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ / MOLECULAR HISTOPATHOLOGY
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ / MOLECULAR DIAGNOSTICS - BIOMARKERS
ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ / PHARMACOGENOMICS
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ADVANCED THERAPEUTIC SYSTEMS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / PERSONALIZED
MEDICINE. PUBLIC HEALTH AND FINANCE
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ / MEDICAL IMAGING
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / BIOSTATISTICS - BIOINFORMATICS
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ / DESIGN OF CLINICAL TRIALS
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / CLINICAL APPLICATIONS
ΒΙΟΗΘΙΚΗ / BIOETHICS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

Με πρόταση της ΕΔΕ και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται να είναι σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36
του ν. 4485/2017. Η διδασκαλία των μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, και η εξέταση, γίνεται στην Αγγλική
γλώσσα.
6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που λόγω απουσιών
ο ΜΦ δεν ολοκληρώσει επιτυχώς, διαγράφεται από το

ECTS
8
6
5
7
4
30
6
4
4
6
7
3
30

Δ.Π.Μ.Σ. Το όριο απουσιών καθορίζεται από την ΕΔΕ
αλλά δεν μπορεί να είναι >15% των ωρών διδασκαλίας.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, δια ζώσης ή διαδικτυακά.
6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις - Ορισμός Συμβούλου Καθηγητή
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους
διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για
τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται
από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της μισής
μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.
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Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του
ορίου απουσιών, ο ΜΦ είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε περίπτωση δεύτερης
αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία δεν προσμετράται
η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη του χειμερινού
εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από
το Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο Δ.Π.Μ.Σ., μετά από αίτησή του, δίνεται η
δυνατότητα επανεξέτασής του από τριμελή εξεταστική
επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ του προγράμματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος
της εξέτασης διδάσκων.
Για κάθε ΜΦ ορίζεται από την ΕΔΕ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Καθηγητής. Ο
Σύμβουλος Καθηγητής έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του
μεταπτυχιακού φοιτητή.
Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται προαγωγικός
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα.
Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, στα οποία έλαβε προαγωγικό
βαθμό και αποχωρεί.
Άρθρο 7.
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ
Οι ΜΦ του Προγράμματος έχουν όλα τα προνόμια και
τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις και
τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Άρθρο 8.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ
8.1 Προϋποθέσεις Απονομής Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές
του και λαμβάνει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών,
όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις.
ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
8.2 Υπολογισμός βαθμού Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον βαθμό
των μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα με απόφαση
της ΕΔΕ του Τμήματος, ως ακολούθως.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΔΠΜΣ (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές
μονάδες των μαθημάτων) και υπολογίζεται, με ακρίβεια
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:
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Ο βαθμός κάθε μαθήματος, πολλαπλασιάζεται με τον
αντίστοιχο βαθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του
ΔΜΣ. Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα απονεμόμενα ΔΜΣ
αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα
που αντιστοιχεί σε:
«Άριστα» από 8,50 έως 10
«Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
«Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από τη ΣΕ και
την ΕΔΕ.
8.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά
Κατάθεση βεβαίωσης από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Ιατρικής ότι ο υποψήφιος δεν
έχει εκκρεμότητα με δανεισμό βιβλίων.
Φοιτητική ταυτότητα, πάσο και βιβλιάριο υγείας (εάν
υπάρχει).
Αίτηση συμμετοχής στην απονομή διπλωμάτων.
8.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ
Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές
του, ορκίζεται ενώπιον του Πρυτάνεως και του Προέδρου του Τμήματος, σε δημόσια τελετή που γίνεται μετά
τη λήξη εκάστης εξεταστικής περιόδου σε ημέρα και
ώρα που ορίζεται από τον Πρύτανη, σε συνεργασία με
τους Προέδρους των Τμημάτων. Ο όρκος δεν αποτελεί
συστατικό στοιχείο της επιτυχούς αποπεράτωσης των
σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του τίτλου. Πριν την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών.
Άρθρο 9.
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων στη συγγραφή των
εργασιών που του ανατίθενται. Η αντιγραφή θεωρείται
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται
η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης - δημοσιευμένης
ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες
του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική
αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΕΔΕ
για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η
ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού
προηγουμένως του/της δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει,
προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του/της επί του θέματος.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στην ΕΔΕ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα
παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και
γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια
κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (απόφαση Συγκλήτου για λογισμικό αποτροπής φαινομένων
λογοκλοπής TURNITΙN).
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Άρθρο 10.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
10.1 Γενικά
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα
και τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν
διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από
τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
10.2 Τέλη Φοίτησης
To Δ.Π.Μ.Σ. ΕΙ προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3000 ευρώ κατ’ άτομο. Η καταβολή των
διδάκτρων πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις
στην αρχή κάθε εξαμήνου.
10.3 Δωρεάν Φοίτηση (απαλλαγή φοιτητών από τέλη
φοίτησης)
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό
του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο
εισόδημα.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών
στο Δ.Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία
δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ.
Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή.
10.4 Φοιτητικές υποτροφίες
Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει την χορήγηση υποτροφιών ή
βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/
τριες, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες
δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια
(ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης,
μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) ή
προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων
καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.
10.5. Δυνατότητα μερικής φοίτησης δίδεται για εργαζόμενους φοιτητές και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και για μη εργαζόμενους φοιτητές (για λόγους υγείας,
εγκυμοσύνη, ανάθρεψη τέκνων κ.α.), μετά από αιτιολο-
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γημένη αίτηση του ΜΦ, εισήγηση της ΣΕ και απόφαση
της ΕΔΕ. Η συνολική διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν
υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, δηλαδή τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Η ανώτατη διάρκεια μερικής φοίτησης στο ΔΠΜΣ δεν μπορεί να ξεπερνά
τα οκτώ (8) εξάμηνα συνολικά.
Άρθρο 11.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
(άρθρο 15 του ν. 3374/2005)
Το Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά
με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος
σπουδών, τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα
με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Άρθρο 12.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του
Δ.Π.Μ.Σ. ΕΙ και των συλλογικών οργάνων, που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού, καθώς και τις υπηρεσίες προς
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρέχει το Τμήμα Ιατρικής (Επισπεύδον Τμήμα). Η διοικητική υποστήριξη των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται
μεταξύ άλλων στη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συλλογικών Οργάνων, την προώθηση διαδικασιών για τη
σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων, για την υποβολή
αιτήσεων, συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων,
εγγραφή των μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, σύνταξη καταλόγων εγγραφομένων μηχανογραφικώς, τήρηση μερίδας για κάθε εγγεγραμμένο, σύνταξη
ωρολογίου προγράμματος με ευθύνη του Διευθυντή
Σπουδών και ανακοίνωση από τη Γραμματεία, έκδοση
πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δελτίων
φοιτητικών εισιτηρίων και λοιπών παροχών προβλεπομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, ενημέρωση βιβλίων, παροχή
πάσης φύσεως πληροφοριών, σχετικά με τη λειτουργία
του Δ.Π.Μ.Σ.
Η Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος, που έχει
την ευθύνη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να ενισχύεται και από
προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται ειδικώς για την
υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.
Τα Συνεργαζόμενα Τμήματα διαθέτουν από κοινού
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό. Το Δ.Π.Μ.Σ. ΕΙ
θα λειτουργεί στην κτιριακή υποδομή (α) του κτηρίου
Προκλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής, και
β) του κτηρίου των Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος
Ιατρικής, τα οποία καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες
σε χώρους διδασκαλίας.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ έχουν
πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής και
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και
ηλεκτρονική πρόσβαση στις σημαντικότερες συναφείς
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τράπεζες δεδομένων. Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακό Άλμα» υποστηρίζει τη συνολική διοικητική λειτουργία και τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του
Πανεπιστημίου Πατρών και δίνει τη δυνατότητα παροχής
ενός σημείου επαφής με το Πανεπιστήμιο Πατρών προς
όλους τους συναλλασσόμενους. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού, δίνοντας την δυνατότητα πολύ
καλής βιβλιογραφικής ενημέρωσης. Τα συνεργαζόμενα
Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή υποδομή
και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά
όσο και σε εργαστηριακά μέσα, καθώς και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του
Προγράμματος.

ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής
ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΜΦ = Μεταπτυχιακός Φοιτητής
ΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή
ΕΔΕ = Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Άρθρο 13.
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ
Η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
β) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
και
γ) από τέλη φοίτησης.
Η διαχείριση των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από
τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε λειτουργικά έξοδα του
Ιδρύματος.
Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των
αμοιβών των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. ΕΙ.
Άρθρο 15.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 16.
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΔΜΣ = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων

Άρθρο 17.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών
(Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τ.Κ.
26504, Ρίο, Πάτρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τις Γραμματείες
των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών).
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση
από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της
Αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του
πτυχίου.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό
πρότυπο.
- Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής
Γλώσσας (επιπέδου Β2)
- Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συστατικές επιστολές,
αντίγραφα εργασιών, κ.λπ.).
Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
στο ΔΠΜΣ ΕΙ θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ο πρότυπος τίτλος (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) που απονέμει το ΔΠΜΣ
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
«EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - PERSONALIZED
MEDICINE» (Πρότυπος Τίτλος)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2
ȆȡȩĲȣʌȠȢ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ ǻǻǻȆȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ
ǻǿȆȁȍȂǹȉȅȊȋȍȃ: 000
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ Ȇǹȉȇȍȃ
ȉȂǾȂǹ ǿǹȉȇǿȀǾȈ - ȉȂǾȂǹ ĭǹȇȂǹȀǼȊȉǿȀǾȈ
ǻǿǹȉȂǾȂǹȉǿȀȅ ǻǿȆȁȍȂǹ ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȈȉǾȃ ǼȄǹȉȅȂǿȀǼȊȂǼȃǾ ǿǹȉȇǿȀǾ – PERSONALIZED MEDICINE
ȅ/Ǿ …(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĳȠȚĲȘĲȒ)……… ȉȅȊ …(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ ĳȠȚĲȘĲȒ)…….
ǻǿȆȁȍȂǹȉȅȊȋȅȈ/ȆȉȊȋǿȅȊȋȅȈ ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ…………(ĲȝȒȝĮ ĮʌȠĳȠȓĲȘıȘȢ)……
ȉȅȊ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ …(ʌĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ ĮʌȠĳȠȓĲȘıȘȢ)…..
ǼȄ/ǼȀ …(ĲȩʌȠȢ țĮĲĮȖȦȖȒȢ ĳȠȚĲȘĲȒ)………. ȅȇȂȍȂǼȃȅȈ/Ǿ
ȈȆȅȊǻǹȈǼ
ȉǾȃ ǼȄǹȉȅȂǿȀǼȊȂǼȃǾ ǿǹȉȇǿȀǾ
Ȉȉȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ Ȇǹȉȇȍȃ
Ȁǹǿ ȂǼȉǹ ȉǾȃ ǼȆǿȉȊȋǾ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾ ȉȍȃ ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃȍȃ
ȊȆȅȋȇǼȍȈǼȍȃ
ȉȅȊ/ȉǾȈ ǹȆȅȃǼȂǼȉǹǿ ȅ ǺǹĬȂȅȈ
………………………….
ǼīȀȇǿĬǾȀǼ ȈȉȅȊȈ ǻǿȆȁȍȂǹȉȅȊȋȅȊȈ ȉȅȊ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȉǾ(ȃ)/ȈȉǿȈ……(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ)……..
Ǿ ǹȆȅȃȅȂǾ ǼȆǿȀȊȇȍĬǾȀǼ ȉǾ(ȃ)/ȈȉǿȈ…(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼǻǼ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȖțȡȓșȘțİ Ș ĮʌȠȞȠȝȒ ĲȠȣ ǻȂȈ)….
ȅ/Ǿ ȆȇȊȉǹȃǿȈ

ȅ/Ǿ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉȅȊ
ȉȂǾȂǹȉȅȈ
ǿǹȉȇǿȀǾȈ

ȅ/Ǿ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉȅȊ
ȉȂǾȂǹȉȅȈ
ĭǹȇȂǹȀǼȊȉǿȀǾȈ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ȅ/Ǿ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ ȉȅȊ
ȉȂǾȂǹȉȅȈ
ǿǹȉȇǿȀǾȈ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008710503210012*

