
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

2 Εγκατάσταση και λειτουργία της Κλινικής Επειγό-
ντων Περιστατικών της Ιατρικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙ-
ΚΟΝ.

3 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του 
Δήμου Χαλανδρίου σε 24ωρη βάση καθώς και Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες έτους 2020.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 89/772/21266/3-7-2020 
(Β΄ 2993) απόφασης Ίδρυσης και Κανονισμού 
Λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες 
Αποκατάστασης» των Τμημάτων Λογοθεραπείας, 
Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας, της Σχολής 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών. 

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄ αρ. 86/743/20377 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, που δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 3058).

6 Τροποποίηση της απόφασης 1740/25229/30-7-2018
(Β΄ 3846) του Κανονισμού του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοσμητολογία 
- Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊ-
όντων» του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

7 Τροποποίηση της απόφασης 1488/22640/10-7-2018
του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη 
Φαρμάκων» (Β΄ 3335) του Τμήματος Φαρμακευτι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών. 

8 Ένταξη μέλους Διοικητικού Προσωπικού σε θέση 
Ε.Τ.Ε.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
του ν. 4452/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ. 146/111/Z2/131492 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258), 

γ. τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), 

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, 

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση ……. -Με-
ταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α΄ 119), 

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), 

η. του υπό στοιχεία 94774/Γ2/8-6-2018 εγγράφου της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων», 

θ. της υπ’ αρ. 59/7-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’ αρ. 4168/4-4-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (Γ΄ 818) για το 
διορισμό (εξέλιξη) της Ελένης Γρίβα, στη βαθμίδα του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο 
«Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαχείριση 
πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση».

3. Την από 9-6-2020 (υπ’αρ. 947) αίτηση της Καθηγή-
τριας Ελένης Γρίβα για τη μεταβολή του γνωστικού της 
αντικειμένου.

4. Την από 26-6-2020 απόφαση (αρ. συνεδρίασης 356)
της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της ως άνω Καθηγήτριας καθώς και το γεγονός ότι στο 
συγκεκριμένο Τμήμα δεν υφίστανται Τομείς.

5. Το υπ’ αρ. 7179/6-7-2020 έγγραφο της Πρυτανείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στη 
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Ελένης Γρίβα.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Ελένης Γρίβα του Αθανασίου, Καθηγήτριας πρώτης 
βαθμίδας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από 
«Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαχείρι-
ση πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση» σε «Εφαρμοσμένη 
Γλωσσολογία: Διγλωσσία και Διδασκαλία της δεύτερης/
ένης γλώσσας». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  

I

Αριθμ. απόφ. Γ2α/48740 (2)
  Εγκατάσταση και λειτουργία της Κλινικής Επει-

γόντων Περιστατικών της Ιατρικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 

Αθηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

ΑΤΤΙΚΟΝ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τη διάταξη του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142), όπως ισχύει,

2. τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
σύστημα υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

3. τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 3204/2003 «Τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α΄296),

4. τη διάταξη τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

5. τις διατάξεις του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Ορ-
γάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄32), όπως ισχύει,

6. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,

7. την υπ΄ αρ. 50713/11-8-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β΄3360),

8. τις διατάξεις της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5-8-2020 
απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη»
(Β΄ 3297),

9. τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/ΟΙΚ39169/10-4-2012 
κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Πανε-
πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ’’Αττικόν’’» (Β΄1250), 
όπως ισχύει,

10. τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 868/5-7-2018 απόφασης 
του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών «Ίδρυση Κλινικής Επειγόντων Περιστα-
τικών στην Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του ΕΚΠΑ» (Β΄ 3164),

11. τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 29/4-10-2019 απόφασης 
του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών «Καθορισμός του εσωτερικού κανονι-
σμού της Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών του Τομέα 
Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» (Β΄4398),

12. το απόσπασμα πρακτικών κατά τη συνεδρίαση 
της 11-4-2019 της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

13. το υπ΄ αρ. 1819029019/17-4-2019 έγγραφο της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών,

14. το υπ΄ αρ. 1920003992/9-8-2019 έγγραφο του Πρύ-
τανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

15. τις υπό στοιχεία ΔΠΑΠ 55633/10-10-2019, ΔΠΑΠ 
66996/26-11-2019 και ΔΠΑΠ 41533/30-07-2020 εισηγή-
σεις της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου,

16. τα αποσπάσματα πρακτικών της 12ης/31-5-2019 
(θέμα 53ο) και 1ης/13-4-2020 (θέμα 149ο) τακτικής συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστη-
μιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»,

17. το υπό στοιχεία Β2α/Γ.Π.οικ. 54540/3-9-2020 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,

18. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη 
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τόσο σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και 
του προϋπολογισμού του προαναφερόμενου Νοσοκο-
μείου, αποφασίζουμε:

Την εγκατάσταση και λειτουργία της Κλινικής Επειγό-
ντων Περιστατικών μετά των μονάδων που την απαρτί-
ζουν, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο «Αττικόν» και ειδικότερα στα Διατομεακά 
Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με 
παράλληλη κατάργηση του υφιστάμενου Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών, όπως αυτό προβλέπεται στην 
υπό στοιχεία Υ4α/ΟΙΚ39169/10-4-2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄1250).

Για την λειτουργία των μονάδων της εν λόγω Κλινι-
κής, έχουν πλήρη εφαρμογή οι επιμέρους διατάξεις που 
έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με 
τη λειτουργία των μονάδων.

Οι πάσης φύσεως δραστηριότητες του καταργού-
μενου τμήματος θα ασκούνται στο εξής στο πλαίσιο 
λειτουργίας της Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών με 
απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του παρεχόμενου έργου.

Όλο το προσωπικό (ιατρικό και λοιπό) του Νοσοκομεί-
ου που υπηρετεί στο καταργούμενο τμήμα, τοποθετείται 
και καλύπτει ανάγκες της Κλινικής Επειγόντων Περιστα-
τικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
και συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής 
Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της ΔΥΠΕ στην οποία 
ανήκει, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου 
της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Εργαστήριο υπο-
χρεούνται σε εφημερία για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών και παροχής επείγουσας περίθαλψης, σύμ-
φωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία 
των Νοσοκομείων.

Η κλινική πρέπει να έχει επιστημονικά υπεύθυνο για 
τη λειτουργία της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 
I

Αριθμ. 13674/3476 (3)
   Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυν-

σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλω-

σης του Δήμου Χαλανδρίου σε 24ωρη βάση κα-

θώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες έτους 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά-

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

5. Την υπ΄αρ. 59/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Χαλανδρίου περί συμπλήρωσης της 
υπ΄αρ. 420/2019 απόφασής του (Β΄ 4909) της υπ΄αρ. 
107578/27890/16-12-2019 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) σχετικά με τη 
λειτουργία της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 
Ανακύκλωσης σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές και 
εξαιρέσιμες έτους 2020.

6. Το υπ’ αρ. 5707/12-2-2020 (υπό στοιχεία Α.Δ.Α. 
13674/3476/12-2-2020) έγγραφο του Δήμου Χαλανδρί-
ου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες όλων των τμημάτων 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλω-
σης και ως προς ένα μόνιμο υπάλληλο, κλάδου Π.Ε. Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών, του Τμήματος Κίνησης, Επισκευής 
και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα-
πάνη ύψους 127.000,00€ εις βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2020 και θα επιβα-
ρύνει τους προβλεφθέντες Κ.Α. 20.6011.01, 20.6012.01, 
20.6012.02.. που αφορούν στο μόνιμο προσωπικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 148/    1377/32133 (4) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 89/772/21266/3-7-2020 

απόφασης Ίδρυσης και Κανονισμού Λειτουργίας 

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες Αποκατάστα-

σης» (Β΄ 2993) των Τμημάτων Λογοθεραπείας, 

Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας, της Σχολής 

Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπι-

στημίου Πατρών.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
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την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
και 17 παρ. γ του ν. 4559/2018.

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοι-
χεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - 
Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) υπ’ αρ. 45070/Ζ1/19-3-2018
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις». 

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

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

9. Την απόφαση της Συγκλήτου: α) υπ΄αρ. 89/772/ 
21266/3-7-2020, σχετικά με την ίδρυση και τον κανο-
νισμό λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες Αποκατάστασης» (Β΄ 
2993) των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και 
Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστα-
σης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

10. Την απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. της Σχολής 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πα-
τρών (συνεδρίαση με αριθμό 02/14-9-2020). 

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 27/21-9-2020). 

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων (για ΔΠΜΣ). 

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 175/24-9-2020). 

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

Α. Την τροποποίηση της αριθμ. 89/772/21266/3-7-2020
απόφασης Ίδρυσης και Κανονισμού Λειτουργίας 
(Β΄ 2993) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυ-
σικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Επιστήμες 
Αποκατάστασης», από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις 

Η τελευταία πρόταση του άρθρου τροποποιείται ως 
εξής: 

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του προ-
γράμματος αναλαμβάνει το τμήμα Λογοθεραπείας. 

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η παράγραφος 4.1 του Κανονισμού Λειτουργίας τρο-
ποποιείται ως εξής: 

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. κάθε ακα-
δημαϊκό έτος μέχρι το τέλος Νοεμβρίου με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το 
αργότερο εντός του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπι-
στήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετι-
κό κόστος βαρύνει το Δ.Π.Μ.Σ. Με εισήγηση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής και απόφαση της Ε.Δ.Ε. ορίζονται 
κάθε έτος οι Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων, (μία 
για κάθε ειδίκευση) οι οποίες απαρτίζονται από (τρία) 3 
μέλη του κάθε Τμήματος. Το έργο των ΕΑΥ συντονίζεται 
από τον Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι την 
31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, 
καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους. Οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμή-
ματος Λογοθεραπείας. 

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/
ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.1 του Κανονισμού Λει-
τουργίας τροποποιείται ως εξής: 

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται 
από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου σε προθεσμίες 
που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 89/772/
21266/3-7-2020 (Β΄ 2993) της Συγκλήτου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2020 

O Πρύτανης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Αριθμ.     151/1380/32168 (5) 
Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄ αρ. 86/743/20377 

απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πα-

τρών, που δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 3058).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (A΄ 114), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
και 17 παρ. γ του ν. 4559/2018.

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
63204/Ζ1ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις». 

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

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

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70). 

9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 86/743/20377 
(Β΄ 3058). 

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 20/24-8-2020). 

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 27/21-9-2020). 

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 175/24-9-2020). 

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

- Στην υπ΄αρ. 86/743/20377 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στο
(Β΄ 3058), στις σελίδες 31023 και 31025, στην Ειδίκευση 
«Ηλεκτρονική - Κυκλώματα και Συστήματα», στους πίνα-
κες Α. Εξάμηνο, Β. Εξάμηνο και Γ. Εξάμηνο στις στήλες 
Κωδικός διορθώνεται: 

το εσφαλμένο:
Α. Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS 

ELC 16 Αναλογικά VLSI Κυκλώματα 7 

ELC 17 Ψηφιακά VLSI Κυκλώματα 7 

ELC 18 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 
και Εικόνας-Εργαστήριο 8 

ELC 19 Σχεδιασμός Συστημάτων με Μι-
κροελεγκτές 8

ECTS Εξαμήνου: 30 
Β. Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ELC28 Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων και 
Αναγνώριση Προτύπων 8

ELC29 Τηλεπικοινωνιακά VLSI Κυκλώ-
ματα 8

ELC30 Ειδικά Θέματα VLSI 7

ELC35 Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημά-
των με FPGAs 7

ECTS Εξαμήνου: 30
Γ. Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ELC36 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30
Σύνολο ECTS: 90

στο ορθό:
Α.Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ECS01 Αναλογικά VLSΙ Κυκλώματα 7

ECS02 Ψηφιακά VLSI Κυκλώματα 7

ECS03 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και 
Εικόνας-Εργαστήριο 8

ECS04 Σχεδιασμός Συστημάτων με Μικρο-
ελεγκτές 8

ECTS Εξαμήνου: 30 
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Β. Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ECS05 Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων και 
Αναγνώριση Προτύπων 8

ECS06 Τηλεπικοινωνιακά VLSI Κυκλώματα 8

ECS07 Ειδικά Θέματα VLSI 7

ECS08 Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημά-
των με FPGAs 7

ECTS Εξαμήνου: 30
Γ. Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS

ECS09 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30 
Σύνολο ECTS: 90
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου 

υπ’ αρ. 86/743/20377 (Β΄ 3058).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

I

Αριθμ. 150/1379/32160 (6) 
    Τροποποίηση της απόφασης 1740/25229/
30-7-2018 (Β΄ 3846) του Κανονισμού του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση 
Καλλυντικών Προϊόντων» του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
και 17 παρ. γ του ν. 4559/2018.

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/ Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/ 9-2-2018 «Εφαρμο-

γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις». 

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

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

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70). 

9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ.: 1740/25229/
30-7-2018 σχετικά με έγκριση Κανονισμού του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κο-
σμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών 
Προϊόντων» (Β΄ 3846) του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’αρ. 460/20-7-2020). 

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 27/21-9-2020). 

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 175/24-9-2020). 

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

Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 1740/25229/ 
30-7-2018 του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοσμητολογία - Παρασκευή 
και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων» (Β΄ 3846) του 
Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών, για όλους τους εγγεγραμμέ-
νους φοιτητές του προγράμματος ως ακολούθως: 

Άρθρο 9
Απονομή και Βαθμός ΔΜΣ 

Η παράγραφος 9.3 τροποποιείται ως εξής: 
• Αίτηση για συμμετοχή στην απονομή διπλωμάτων. 
• Βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης της ΔΕ στη ΒΥΠ 

(αποθετήριο Νημερτής). 
• Κατάθεση δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας. 
• Ανάτυπο ΔΕ. 
• Πιστοποιητικό συμμετοχής στο Σεμινάριο Υγιεινής 

και Ασφάλειας. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 1740/25229/ 

30-7-2018 (Β΄ 3846) της Συγκλήτου. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2020 

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
I

Αριθμ. 149/1378/32151 (7) 
 Τροποποίηση της απόφασης 1488/22640/
10-7-2018 του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανακάλυψη 
και Ανάπτυξη Φαρμάκων» (Β΄ 3335) του Τμήμα-
τος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
και 17 παρ. γ του ν. 4559/2018, 

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/ Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις». 

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

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

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70). 

9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ.: 1488/22640/
10-7-2018 (Β΄ 3335) σχετικά με έγκριση Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» του Τμήματος 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών. 

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 460/20-7-2020). 

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 27/21-9-2020). 

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 175/24-9-2020). 

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

Την τροποποίηση της απόφασης 1488/22640/
10-7-2018 του Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη 
Φαρμάκων» (Β΄ 3335) του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών 
για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του προγράμ-
ματος ως ακολούθως: 

Άρθρο 9
Απονομή και Βαθμός ΔΜΣ 

Η παράγραφος 9. 3 τροποποιείται ως εξής: 
• Αίτηση για συμμετοχή στην απονομή διπλωμάτων. 
• Βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης της ΔΕ στη ΒΥΠ 

(αποθετήριο Νημερτής). 
• Κατάθεση δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας. 
• Ανάτυπο ΔΕ. 
• Πιστοποιητικό συμμετοχής στο Σεμινάριο Υγιεινής 

και Ασφάλειας. 
• Απόδειξη παρακολούθησης οκτώ σεμιναρίων. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 1488/22640/ 

10-7-2018 (Β΄ 3335) της Συγκλήτου. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2020 

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

I

Αριθμ. ΔΦ11.1/13427 (8) 
   Ένταξη μέλους Διοικητικού Προσωπικού σε θέση 

Ε.Τ.Ε.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

του ν. 4452/2017. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη-
ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροπο-
ποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι-
τέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Ει-
σαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 237).

4. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

5. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επι-
τελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική δι-
άρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 33).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 «Βαθμολογική κα-
τάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99) όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την παρ. 1 του άρθρου 20 
του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και την παρ. 4α) του άρθρου 18 
του ν. 4559/3-8-2018.

9. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

10. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος (Β΄ 2516) για αυτοδίκαιη μεταφορά από 
7-5-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 
του ν. 4610/2019, του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο-
νίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Α΄ 70).

11. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση 
ορθή επανάληψη της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β΄ 4244).

12. Τις διατάξεις των άρθρων 37 και 62 παρ. 5 του 
ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ει-
δικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12).

13. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-2-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

14. Τις υπό στοιχεία Φ11.1/765/11-8-2017 και Φ10.1/
196/4-3-2019 αιτήσεις της Ζωγράφου Στέλλας του 
Μάρκου, μόνιμης υπαλλήλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, για ένταξη σε θέση Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ στο πρώην Αλεξάν-
δρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 (ΑΤΕΙ-Θ), και την ΔΦ 11.1/7434/16-10-2019 αίτηση θε-
ραπείας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

15. Την υπό στοιχεία ΔΦ11.1/4431/31-12-2019 γνωμο-
δότηση του Νομικού Συμβούλου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Ιδρύματος.

16. Την 2η/17-01-2020 απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για 
ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

17. Την υπό στοιχεία ΔΦ11.1/1076/28-1-2020 εισήγη-
ση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

18. Την 3η/28-1-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για έντα-
ξη της διοικητικού υπαλλήλου Ζωγράφου Στέλλας στην 
κατηγορία ΕΤΕΠ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

19. Την υπό στοιχεία ΔΦ11.1/1338/31-1-2020 έκθεση 
ελέγχου νομιμότητας του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

20. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλ-
λήλου.

21. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

22. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/348/85177/Β1/3-7-2020 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

23. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελ-
λάδος, αποφασίζουμε:

Εντάσσουμε την Ζωγράφου Στέλλα του Μάρκου, η 
οποία υπηρετεί σε θέση μόνιμου Διοικητικού προσωπι-
κού (ΔΠ) σε οργανική θέση, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ 
και ΜΚ 9, σε συνιστώμενη - με μετατροπή και αντίστοιχη 
κατάργηση της ως άνω αναφερόμενης θέσης που κα-
τέχει-μόνιμη οργανική θέση, της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε θέση ΕΤΕΠ, διότι έχει τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην περ. α΄ του άρ-
θρου 66 του ν. 4415/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044610910200008*
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