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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και
Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τίτλο «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία,
Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών
προϊόντων».

2

Επανίδρυση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δημόσια ΥγείαPublic Health».

3

Επανίδρυση Διιδρυματικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Πατρών (επισπεύδοντος Τμήματος), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ».

4

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο
«Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση
Καλλυντικών Προϊόντων».

Αρ. Φύλλου 2969

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1364/20835
(1)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και
Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τίτλο
«Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 32, 43 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» – Αποστολή
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ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. 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 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση
8/27.2.2018),
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018).
11. Την εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
(συνεδρίαση 617/11-01-2018), από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του Ερευνητικού Ινστιτούτου στο
πρόγραμμα.
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων.
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 2/26.3.2018).
14. Το υπ’ αριθμ. 1006/7-7-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
15. Το αρ. πρωτ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα ‘’Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως
ακολούθως:

Τεύχος Β’ 2969/24.07.2018

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και
το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
οργανώνουν από κοινού και λειτουργούν Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη
Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση
Φαρμακευτικών προϊόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Βιοχημεία και
τις εφαρμογές της, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην
πρακτική της.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η εκπαίδευση σε προκεχωρημένα θέματα Βιοχημείας και των εφαρμογών τους, ως επίσης στις σύγχρονες
ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης βιολογικών
δειγμάτων, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,
β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και
εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του
Δ.Π.Μ.Σ.,
γ. η διερεύνηση προβλημάτων σχετιζόμενων με παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου, των ζώων ή των
φυτών,
δ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές
περιοχές,
ε. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες ανάλυσης στη
σύγχρονη Πολιτική Υγείας, Περίθαλψης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
του σύγχρονου περιβάλλοντος,
στ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να
εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στις Μονάδες Υγείας, στις Φαρμακευτικές
Εταιρείες, στις Βιομηχανίες Τροφίμων, σε αναπτυξιακές
εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και
προώθηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, ή ακόμα
στην κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και
τοπική αυτοδιοίκηση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία,
Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών
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Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η
διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική
γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά
μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και
να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το
Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός
Π.Μ Τίτλος
ΒΙΟ-101
10
Βιοχημική Ανάλυση – Κλινική
Βιοχημεία
ΒΙΟ-102
10
Προκεχωρημένη Βιοχημεία
Βιβλιογραφική επισκόπηση και
ΒΙΟ-103
10
Ερευνητική Μεθοδολογία
ΣΥΝΟΛΟ
30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Π.Μ
Τίτλος
ΒΙΟ-201 10
Μοριακή Φαρμακολογία –
Ανοσολογία
Μοριακή και Κυτταρική ΒιολοΒΙΟ-202 10
γία – Μοριακή Βιοτεχνολογία
ΒΙΟ-203 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Π.Μ
Τίτλος
ΒΙΟ-301 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας) Συγγραφή
και Παρουσίαση Διπλωματικής
Εργασίας
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
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Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο
Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» είναι
επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΔΠΜΣ. Οι
ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήρια και βιβλιοθήκες), ως επίσης και στο Υπολογιστικό Κέντρο για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» λειτουργούν οργανωμένες Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης,
συνδεδεμένα (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και
με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων
Ποσά (€)
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.
4.000
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και
11.000
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα
Πόροι από ερευνητικά προγράμματα*
Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών**
Μέρος των εσόδων των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία ***
30.000
Σύνολο
45.000
* Θα διατίθεται ποσό από Ερευνητικά προγράμματα
για αναλώσιμα του ΔΠΜΣ
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** Θα διατίθεται ποσό από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναλώσιμα του ΔΠΜΣ
***Τέλη Φοίτησης
Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ποσά (€)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι1.000
σμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με9.000
ταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
10.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
4.000
του Π.Μ.Σ
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
4.000
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
4.000
παρ. 5 του άρθ. 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο2.000
στήριξης
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας2.000
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
9.000
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του
ν. 4485/2017
Σύνολο (100%)
45.000
Τα τέλη φοίτησης του ΔΠΜΣ ύψους 1.500 €, 500 € ανά
εξάμηνο και άτομο είναι απαραίτητα για τους εξής λόγους: α) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που αποτελεί κύριο μέρος και της εκπαίδευσής των
φοιτητών είναι εργαστηριακού τύπου και απαιτείται χρήση εξειδικευμένων χημικών/βιοχημικών και αντιδραστηρίων μοριακής/κυτταρικής βιολογίας υψηλού κόστους,
β) η λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σε
δύο πόλεις καθιστά απαραίτητη τη συνεχή μετακίνηση
των διδασκόντων και των διδασκομένων σε πολλές περιπτώσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως για
την εκτέλεση εργαστηριακών πειραματικών διεργασιών,
και γ) προβλέπεται η προβολή του ΔΠΜΣ με παρουσίαση
του προγράμματος, η πρόσκληση επιστημόνων αυξημένου κύρους για σεμινάρια και διαλέξεις, και η συμμετοχή
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικό συνέδριο
με παρουσίαση εργασιών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουνίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 1366/20840
(2)
Επανίδρυση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δημόσια ΥγείαPublic Health».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018
«Ίδρυση- Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)» Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» –
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. 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 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
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των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5- 2016, τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
695/19.3.2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
4/18.4.2018).
12. Το υπ’ αριθμ. 381/28.01.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
13. Το αρ. πρωτ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.
4485/2017 (Α΄114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Πατρών ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του
Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία - Public
Health», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής,
καθώς και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το προτεινόμενο πτυχίο ΠΜΣ στοχεύει στη παροχή
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη
μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους
κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Τα προβλήματα
αυτά αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον (π.χ.
υδάτινο περιβάλλον, αέρας, μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος, τρόφιμα), το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. κοινωνικές συμπεριφορές, συνθήκες διαβίωσης) και την ανθρώπινη γνώση και συμπεριφορά σε θέματα που αφορούν
την υγεία στον εργασιακό χώρο. Βασικός στόχος του
προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους
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επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων
και δράσεων της Δημόσιας Υγείας.
Επιπλέον στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος
θα είναι:
• Να παρέχει εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία σε επιστήμονες που η προηγούμενη εκπαίδευσή τους και
εμπειρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με
τη Δημόσια Υγεία.
• Να παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα διαφορετικά πεδία προέλευσης των υποψηφίων και να τους
παρέχει τις βάσεις για μελλοντική δυνατότητα σταδιοδρομίας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας
• Να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος ένα σημαντικό και βαθύ πεδίο γνώσης
στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία - Public Health» και στις
εξής ειδικεύσεις:
α) Περιβάλλον
β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., λόγω της ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία –
Public Health» είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται
στην Ελληνική, αλλά και στην Αγγλική γλώσσα. Για τη
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα
καθώς και σε κατ΄ επιλογής μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνο), καθώς και να εκπονήσουν
επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο προκειμένου να συμπληρώσουν 90 ECTS.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά
εξάμηνο ως εξής:
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ECTS

(Α΄εξάμηνο) Υποχρεωτικά
PHA_01

Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό

5

PHA_02
PHΑ_03

Εισαγωγή στην Προαγωγή Υγείας - Αγωγή Υγείας Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

5
5

PHΑ_04

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

Υποχρεωτικό

3

PHΑ_05

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας

Υποχρεωτικό

4

PHΑ_06

Σεμινάρια στη Δημόσια Υγεία

Υποχρεωτικό

2

(Α΄εξάμηνο) Κατ΄επιλογήν μαθήματα

2 επιλογής

2x3=6
30

PHΑ_07

Στατιστικές μέθοδοι και εφαρμογή τους στην
Επιδημιολογία

Επιλογής

3

PHΑ_08

Εφαρμογές στην Επιδημιολογία και Αναλυτική Επιδημιολογία

Επιλογής

3

PHΑ_09

Ειδικές Περιπτώσεις στην Επιδημιολογία

Επιλογής

3

PHΑ_10

Δίκαιο Υγείας

Επιλογής

3

Β’ εξάμηνο με 2 Ειδικεύσεις κατ’ επιλογήν
Ειδίκευση Ι: Περιβάλλον
(όλα τα υποχρεωτικά και 3 επιλογής)
PHE_01

Χημεία Περιβάλλοντος και Τοξικολογία

Υποχρεωτικό

5

PHE_02

Μικροβιολογία Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό

5

PHE_03

Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό

3

PHE_04

Πρακτική Εργασία I

Υποχρεωτικό

8

(Β΄εξάμηνο) Κατ΄επιλογήν μαθήματα

3 επιλογής

3x3=9
30

Ειδίκευση ΙI: Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
(όλα τα υποχρεωτικά και 3 επιλογής)
PHP_01

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

Υποχρεωτικό

3

PHP_02

Διατροφή και Υγεία

Υποχρεωτικό

2

PHP_03

Παγκόσμια Δημόσια Υγεία

Υποχρεωτικό

2
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PHP_04

Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική

Υποχρεωτικό

3

PHP_05

Οργάνωση Συστημάτων Υγείας - Πολιτικές Υγείας

Υποχρεωτικό

3

PHP_06

Πρακτική Εργασία II

Υποχρεωτικό

8

(Β΄εξάμηνο) Κατ΄επιλογήν μαθήματα

3 επιλογής

3x3=9
30

PHC_01

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Επιλογής

3

PHC_02

Υγιεινή Τροφίμων

Επιλογής

3

PHC_03

Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις

Επιλογής

3

PHC_04

Ζωονόσοι/Αναδυόμενα λοιμώδη και Τροπικά νοσήματα

Επιλογής

3

PHC_05

Οικονομικά της Υγείας

Επιλογής

3

PHC_06

Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία

Επιλογής

3

PHC_07

Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική

Επιλογής

3

PHC_08

Βιοηθική

Επιλογής

3

PHC_09

Σχεδιασμός μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική πρόταση

Επιλογής

3

Γ΄ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία
PHD_01

Εκπόνηση και Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Τα μέλη των
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τμήματος Ιατρικής που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς
και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017,
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και κατηγορίες
διδασκόντων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου
36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει ένα (1) κτήριο, στο οποίο στεγάζονται 8 αίθουσες
διδασκαλίας, εργαστήρια προπτυχιακής εκπαίδευσης,

Υποχρεωτικό

30

ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, υπολογιστικό κέντρο, Γραμματεία και υπηρεσίες υποδομής για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Στα διάφορα εργαστήρια του Τμήματος
Ιατρικής υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται
για έρευνα και εκπαίδευση των φοιτητών και καλύπτουν
σε σημαντικό βαθμό τις απαιτούμενες ανάγκες για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Επιπροσθέτως, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Μηχανουργείο, Εργαστήριο Ενόργανης
Ανάλυσης και Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
και Μικροανάλυσης, καθώς και οργανωμένη Βιβλιοθήκη
και Κέντρο Πληροφόρησης, ηλεκτρονική πλατφόρμα
μέσω της οποίας διατίθεται σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της Ιατρικής και
των συναφών επιστημών, σε τράπεζες πληροφοριών,
καθώς και σε μεγάλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2025−2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
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Α. ΕΣΟΔΑ/ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατηγορία Εσόδων

Ευρώ

1

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

0

2

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

0

3

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

2.000

4

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

1.000

5

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

6

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία πηγή * (40 φοιτητές/1800 €/φοιτητή)

72.000

Σύνολο

75.000

0

* Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)

€

1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

1.400

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών/απαλλαγής διδάκτρων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (30%)

21.600

3

Δαπάνες αναλωσίμων

2.880

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ

5.000

5

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

8.000

6

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

3.520

7

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

0

8

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

0

9

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

8.000

10

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

3.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30% επί των εσόδων στον ΕΛΚΕ) με προτεραιότητα
στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης

21.600

Σύνολο (100%)

75.000

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Τα θέματα, που δεν αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουνίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. 1367/20846
(3)
Επανίδρυση Διιδρυματικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών (επισπεύδοντος Τμήματος), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.
Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32, 43 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄
114)» και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018
«Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» –
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. 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 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 3/17.4.2018), του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 10/08.02.2018),
και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία
136/26.01.2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018), Συγκλήτου Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 32/22.02.2018),
Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία
124/27.03.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 4/18.4.2018), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρία 1/21.3.2018) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(συνεδρία 1/15.2.2018).
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων τμημάτων, όπου ορίζεται το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Πατρών ως έχον την ευθύνη της διοικητικής στήριξης
του προγράμματος και ως επισπεύδον τμήμα για την
επανίδρυση του προγράμματος.
13. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Δ.ΠΜΣ «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (συνεδρίαση 11/
01-12-2017).
14. Τα υπ’αριθ. πρωτ. 2543/09.12.2014, 1212/01.04.2014
και 622/13.02.2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία
προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις αντιστοίχως του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
15. Το αρ. πρωτ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄114)».
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επανιδρύεται και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 το Διιδρυματικό−Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ», το οποίο είχε
ιδρυθεί αρχικώς με την υπ’ αριθ. 3760/16.6.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1338/2.7.2015, τ. Β΄) η οποία στη
συνέχεια είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 538/7991
απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών
(ΦΕΚ 1028/13.4.2016, τ.Β΄). Το Πρόγραμμα επανιδρύεται
και λειτουργεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (επισπεύδον
Τμήμα), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών (ως επισπεύδον τμήμα), το
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος
2018−2019 Διιδρυματικό−Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.ΠΜΣ) με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’).
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται, αφενός,
με την πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης ως αυτοτελούς
επιστημονικού κλάδου της εκπαιδευτικής πολιτικής και
των επιστημών της εκπαίδευσης, αφετέρου, με την ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικού θεσμού και ως πεδίου
ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε περιφερειακό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και
με την ανάλυση των συναφών ζητημάτων σε διεπιστημονική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Δ.ΠΜΣ αποσκοπεί
στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων
εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές τη δυνατότητα αφενός να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε
διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά με
το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι
στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των νέων θεσμών και
των νέων δομών που αναπτύσσονται για την εφαρμογή
των νέων πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. φορείς
κυβερνητικής πολιτικής (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, ΙΚΥ,
κτλ), φορείς διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας
(πχ ΑΔΙΠ, ΕΟΠΠΕΠ, κτλ), φορείς εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αντίστοιχες καινοτόμες δομές στο εσωτερικό των
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, όπως οι ΜΟΔΙΠ, οι
ΔΑΣΤΑ, γραφεία ψυχολογικής στήριξης και προσανατολισμού κ.λπ.).
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Δ.ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ». Ο τίτλος του ΔΜΣ στην αγγλική
γλώσσα είναι «HIGHER EDUCATION POLICY: THEORY AND
PRAXIS», ενώ στην γαλλική γλώσσα είναι «POLITIQUE
DEL’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: THÉORIE ET PRAXIS».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Δ.ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των
Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημε-
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δαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για τη λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των
φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων
και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής
(3ο εξάμηνο).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
1. Για την απόκτηση του Διπλώματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS). Οι 60 ΠΜ−ECTS
αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS
σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό
των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3374/2005.
2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.
3. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο
το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή/και γαλλική), μετά
από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.
4. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να
προσφέρεται εξ αποστάσεως (ν. 4485/2017, άρθρο 30,
παρ. 3).
5. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σε κάθε ένα
από τα δύο πρώτα εξάμηνα τρεις υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) οι οποίες αντιστοιχούν σε 27 ΠΜ−ECTS
συνολικά και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού (Colloquium) που αντιστοιχεί σε 3 ΠΜ-ECTS.
6. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:
1ο εξάμηνο
- ΘΕ 1. Αξίες, Γνώσεις, Αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Κοινωνικές και Ιστορικές Διαστάσεις (9 ΠΜECTS)
- ΘΕ 2. Μεθοδολογία Έρευνας (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)
- ΘΕ 3. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9
ΠΜ-ECTS)
- 1o Colloquium (3 ΠΜ-ECTS).
2o εξάμηνο
- ΘΕ 4. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)
- ΘΕ 5. Διακυβέρνηση και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική
άσκηση)
- ΘΕ 6. Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS)
- 2o Colloquium (3 ΠΜ-ECTS).
3o εξάμηνο
- Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή
(30 ΠΜ-ECTS).
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7. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί
να γίνεται με αποφάσεις των Συγκλήτων των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση της Ειδικής
Διιδρυματικής Επιτροπής.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30)
άτομα κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε
ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής
Διιδρυματικής Επιτροπής. Για το πρώτο έτος λειτουργίας ο αριθμός εισακτέων ορίζεται στους 20. Τα μέλη
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Δ.Δ.ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ
και ΕΤΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή και άλλων
Τμημάτων των συνεργαζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Δ.ΠΜΣ
μπορεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Τμήματα και στα
συνεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης και σε εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του Δ.Δ.ΠΜΣ θα καλύπτονται
από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Δ.Δ.ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2027−2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄).
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Με βάση τον μέγιστο αριθμό δυνητικού αριθμού εισακτέων, ο αναλυτικός προϋπολογισμός καθορίζεται
ως εξής:
Α. Έσοδα (σε ευρώ)
1. Τέλη φοίτησης (3.000 €/φοιτητή)
90.000
Σύνολο εσόδων
90.000
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Β. Έξοδα (σε ευρώ)
Β1. Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30% των εσόδων
παρακρατούμενα από τον ΕΛΚΕ βάσει άρθρου 37, παρ.
4 του ν. 4485/2017)
Σύνολο παρακράτησης από ΕΛΚΕ
27.000
Β2. Λειτουργικά έξοδα Δ.Δ.ΠΜΣ (70% των εσόδων)
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι2.000
σμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με27.000
ταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων
1.000
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
13.000
5. Αμοιβές διδασκόντων που δεν υπηρετούν
7.000
σε θέσεις ΔΕΠ
6. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης
6.000
7. Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης
1.500
8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δι5.500
εθνοποίησης, δημοσιότητας-προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κτλ.
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
63.000
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Δ.ΠΜΣ θα καλυφθεί σε
πρώτη φάση από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών
φοιτητών, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να καλύπτεται
και από άλλες πηγές όπως διμερείς συμφωνίες, δωρεές,
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουνίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 1368/20843

(4)

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο «Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
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2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄
114)» και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018
«Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» –
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. 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 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
(συνεδρία 425/28.3.2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
3/12.4.2018).
12. Το υπ’ αριθμ. 1909/29-10-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών.
13. Το αρ. πρωτ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στην «Κοσμητολογία - Παρασκευή Και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και εκπαίδευση νέων
επιστημόνων στον σχεδιασμό, παραγωγή (σε μικρή και
βιομηχανική κλίμακα) και αξιολόγηση (έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας) των καλλυντικών προϊόντων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό
επίπεδο.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
αφενός η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
αναγκών στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων και
αφετέρου στην ανάπτυξη της έρευνας και ως εκ τούτου
την προαγωγή της γνώσης στο αντικείμενο αυτό.
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν μεταξύ άλλων στην
βιομηχανία καλλυντικών και στους κρατικούς και διεθνείς φορείς εγκρίσεως καλλυντικών προϊόντων.
Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης της
έρευνας με τις Ελληνικές παραγωγικές μονάδες, μέσω
της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην προαγωγή των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Κοσμητολογία - Παρασκευή Και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί , μετά από επιλογή με βάση
το βιογραφικό και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων,
πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 ECTS,
κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο).
Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να
παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης
που είναι εγγεγραμμένοι, υποχρεωτικά και επιλογής,
να εκπονούν τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές
ασκήσεις που τους ανατίθενται, να παρακολουθούν τα
σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα μελέτης που
τους υποδεικνύονται, τα οποία δεν πιστώνονται με μονάδες ECTS, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση που ακολουθούν. Η διδασκαλία των μαθημάτων
και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνεται
στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν:
• Εννέα (9) θεωρητικά μαθήματα: πέντε (5) το πρώτο
(χειμερινό, 30 Μονάδες ECTS) και τέσσερα (4) το δεύτερο
(εαρινό, 24 Μονάδες ECTS) εξάμηνο.
• 1 εργαστηριακό μάθημα: δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο
(6 Μονάδες ECTS).
• Διπλωματική Εργασία στο τρίτο εξάμηνο (30 Μονάδες ECTS).
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά
εξάμηνο ως εξής:
Κωδικός
PHA-COS-11

PHA-COS-12

PHA-COS-13
PHA-COS-14
PHA-COS-15
Σύνολο
PHA-COS-21

PHA-COS-22

PHA-COS-23

PHA-COS-24

ECTS (Π.Μ.) Τίτλος Μαθήματος
Α Εξάμηνο
6
Φυσιολογία του ανθρώπινου δέρματος-Δερματολογία
6
Νομοθεσία και Ρυθμιστικό
Πλαίσιο σχετικά με την Παραγωγή και Διάθεση Καλλυντικών Προϊόντων
6
Συστατικά Καλλυντικών
Προϊόντων
6
Μικροβιολογία
6
Ανάπτυξη καλλυντικών
προϊόντων
30
Β Εξάμηνο
6
Έλεγχος Ποιότητας και
Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας Καλλυντικών
Προϊόντων
6
Έλεγχος Αποτελεσματικότητας και τεχνικές υποστήριξης ισχυρισμών καλλυντικών προϊόντων
Μέθοδοι ενόργανης ανά6
λυσης καλλυντικών προϊόντων
6
Βιομηχανική παραγωγή
Καλλυντικών Προϊόντων
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PHA-COS-25 6
Σύνολο

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Παρασκευής Καλλυντικών

30

PHA-COS-31 30
Σύνολο
30

Γ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος πραγματοποιούνται στο Υπολογιστικό Κέντρο και σε χώρους
διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες
και εργαστήρια), για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών. 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.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιμάται ότι ετησίως
θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.000 ευρώ,
αναλυόμενων σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α ΕΙΣΡΟΕΣ
1ο Έτος
Κατηγορία Εσόδων
Ευρώ
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

37550
Πόρους από ερευνητικά προγράμματα σε
συνεργασία με τη Βιομηχανία
Τέλη Φοίτησης
Σύνολο
Β ΕΚΡΟΕΣ
Λειτουργικά Έξοδα του Π.Μ.Σ. (70%)
δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
δαπάνες αναλωσίμων
δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
Π.Μ.Σ.
δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου
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6.000
18.000
24.000
1ο Έτος
Ευρώ
16.800
1.400
5.400
4.000
2.000
1.500
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Λειτουργικά Έξοδα του Ιδρύματος. (30%)
Σύνολο

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα
κ.λπ. Το ύψος των τελών φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ορίζεται στα χίλια οκτακόσια (1.800)
ευρώ, ήτοι εξακόσια Ευρώ ανά εξάμηνο.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουνίου 2018

2.500

7.200
24.000

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

37552
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Τεύχος Β’ 2969/24.07.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02029692407180016*

