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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).

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

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

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.:
α. Απόφαση 1489/22659/10.7.2018 (Β΄ 3281), σχετι-

κά με την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υπολογιστική και 
Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» 
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορθωθεί 
και ισχύει (Β΄ 3763).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/29-03-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 35/19.4.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 186/22.4.2021).

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

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1489/22659/10.7.2018 
(Β΄ 3281), που αφορά στην «Έγκριση του Κανονισμού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Πατρών με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική 
Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων», όπως έχει 
διορθωθεί και ισχύει (Β΄ 3763), από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.1 τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΤΜ, κάθε ακαδημαϊκό 
έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
και δικαιολογητικών το αργότερο εντός Σεπτεμβρίου. 
Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπι-
στήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό 
κόστος βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6.4 προστίθεται πα-
ράγραφος ως ακολούθως:

Είναι δυνατή η αναγνώριση μαθημάτων για ΜΦ, που 
εγγράφονται στο παρόν ΠΜΣ και έχουν παρακολουθή-
σει επιτυχώς ισοδύναμο μεταπτυχιακό μάθημα σε άλλο 
αναγνωρισμένο ΠΜΣ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Η τελική απόφαση είναι αρμοδιότητα της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μαθηματικών, ύστερα από πρόταση της 
ΣΕ του Προγράμματος και εισήγηση του διδάσκοντα. Το 
πολύ δεκαπέντε (15) ECTS μπορούν να αναγνωρισθούν 
για τις απαιτήσεις του παρόντος ΔΜΣ και όλες πρέπει να 
αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1489/22659/10.7.2018 
(Β΄ 3281) απόφαση, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 
(Β΄ 3763).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Απριλίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

    Αριθμ. 69/500/13033 (5)
Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Κα-

νονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Θεωρητική και Πρακτική Φι-

λοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 2645/2019).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (Α΄ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142).

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρι-
νίσεις σχετικά 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 μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’  114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση 
διατάξεων του ν. 4521/2018 ’’Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 38)».
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5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (A΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

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

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

9. Την υπ’ αρ. 1464/18857/20.6.2019 απόφαση της 
Συγκλήτου (Β΄ 2645), σχετικά με έγκριση Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φι-
λοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φι-
λοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 103/17.3.2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 35/19.4.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 186/22.4.2021).

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

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1464/18857/20.6.2019 
απόφασης (Β΄ 2645) περί έγκρισης του Κανονισμού του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: 
«Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία, όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η παρ. 3.2 αντικαθίσταται ως εξής:
3.2 Τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ μπορούν 

να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και της απόφασης Συγκλή-
του του ΠΠ υπ’ αρ. 822/12755 (Β΄ 1609/2018).

Επίβλεψη ΔΕ μπορούν να αναλάβουν μόνο μέλη του 
ΔΕΠ και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και 
μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΜΠΣ.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, η καθο-
δήγηση των φοιτητών/τριών στην εκπόνηση εργασιών 
ο καθορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η 
επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/
τριες.»

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγη-
ση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ ανά διετία για 
έως τριάντα (30) θέσεις φοιτητών και φοιτητριών με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δι-
καιολογητικών το αργότερο έως το τέλος της εκάστοτε 
προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς (δηλ. έως 31 Αυ-
γούστου). Οι εξετάσεις ορίζονται εντός του Σεπτεμβρί-
ου της ακαδημαϊκής χρονιάς έναρξης των μαθημάτων 
του ΠΜΣ. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος. Το σχε-
τικό κόστος βαρύνει το ΠΜΣ. Στην Προκήρυξη περιλαμ-
βάνονται: α) οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών (ΥΦ) στη δια-
δικασία επιλογής, β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβληθούν, γ) οι προθεσμίες υποβολής των 
δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία 
πρέπει αυτά να υποβληθούν, δ) η διαδικασία καθώς και 
τα κριτήρια επιλογής των ΥΦ, ε) η εξεταστέα ύλη των 
μαθημάτων, στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι 
ΥΦ, στ) οι ημερομηνίες και ο ακριβής τρόπος διεξαγω-
γής των εξετάσεων. Οι ΥΦ υποβάλλουν την αίτησή τους 
ηλεκτρονικά στην πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/
bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

4.2 α) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των 
Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. β) Για τους αλλο-
δαπούς ΥΦ, κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών 
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστο-
ποιείται από τα κρατικά πιστοποιητικά ελληνομάθειας. 
γ) Για όλους τους ΥΦ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις επόμενες ξέ-
νες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο 
γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι κατώτε-
ρο του «πολύ καλό», Γ1/C1, όπως αυτό ορίζεται από τα 
κριτήρια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και πιστοποιείται από 
την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας 
σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση ΑΣΕΠ (βλ. παράρτημα Β’ 
στην προκήρυξη (Α.Σ.Ε.Π. 1Ε/2017), υπ’ αρ. 7/15-2-2017, 
«Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόποι Απόδειξης»). δ) Αίτηση 
μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω 
κατηγοριών ΥΦ. Η υποψηφιότητά τους θεωρείται έγκυρη 
μόνο εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των 
Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της 
πρώτης Εξέτασης Εισαγωγής και πάντως πριν την ημε-
ρομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση 
του πίνακα των επιτυχόντων.

Στην περίπτωση αυτή οι ΥΦ υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματος, 
όπως και, σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαραίτητα δικαι-
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ολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. στ) Ο έλεγχος 
των τυπικών προϋποθέσεων για υποψηφιότητα στο 
ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία 
ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής καθώς και την 
εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των 
αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιη-
τικού γλωσσομάθειας, και συντάσσει συνολικό πίνακα 
των αιτούντων και των στοιχείων της υποψηφιότητάς 
τους, τον οποίο διαβιβάζει στην ΣΕ. ζ) Εάν, κατά τον 
έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η επάρκεια στην ξένη 
γλώσσα πιστοποιείται με γραπτές εξετάσεις. Η εξέταση 
στη γλώσσα προηγείται της εξέτασης εισαγωγής. Σε πε-
ρίπτωση αποτυχίας ο/η αιτών/ουσα δεν ανακηρύσσεται 
υποψήφιος. Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και 
άνω της κλίμακας 0-10. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου 
τυπικών προσόντων αναρτάται από τη Γραμματεία στους 
χώρους ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος 
πίνακας υποψηφίων ΜΦ.

4.3 α) Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 
ανά διδάσκοντα για την επίβλεψη μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας ορίζεται σε 3 (βλ. άρθρο 45, παρ. 1β 
του ν. 4485/2017). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους 30 (τριάντα). β) Τα μέλη των κατη-
γοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 
Φιλοσοφίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς και της παρ. 8 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αί-
τησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας 
κατ’ έτος στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

4.4 α) Η επιλογή γίνεται βάσει γραπτών εξετάσεων με 
συνεκτίμηση των εξής ακαδημαϊκών κριτηρίων: του γε-
νικού βαθμού του πτυχίου/διπλώματος, της επίδοσης σε 
προπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον αυτή έχει 
βαθμό ίσο ή άνω του επτά (7), και της τυχόν ερευνητι-
κής δραστηριότητας του ΥΦ. β) Η αξιολόγηση γίνεται 
μέσω της βαθμολόγησης των γραπτών επιδόσεων στις 
εξετάσεις εισαγωγής και της μοριοδότησης των λοιπών 
συνεκτιμώμενων ακαδημαϊκών προσόντων των ΥΦ. 
Ανώτατος συνολικός αριθμός μορίων είναι τα 100 μό-
ρια, τα οποία επιμερίζονται ως εξής: Α. Γραπτές εξετάσεις 
φιλοσοφίας: έως και 80 μόρια Β. Βαθμός πτυχίου: έως και 
15 μόρια Γ. Διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπου-
δών με βαθμό ανώτερο ή ίσο του επτά (7), ή/και τίτλος 
μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικός τίτλος ή/
και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες: 5 μόρια 
γ) Διαδικασία γραπτών εξετάσεων εισαγωγής:

1. Τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα/αντικείμενα είναι (Α) 
Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική και (Β) Ηθική και Πολιτική 
Φιλοσοφία. Η ύλη των εξετάσεων για το καθένα από τα 
μαθήματα αυτά αντιστοιχεί σε επιλεγμένα φιλοσοφικά 
κείμενα. 2. Όλοι οι ΥΦ εξετάζονται και στα δύο μαθήμα-
τα. 3. Η ΕΕΕ συνεδριάζει δύο ώρες πριν από κάθε εξέταση 
για την επιλογή των θεμάτων. Για κάθε μάθημα ορίζονται 

δύο εισηγητές θεμάτων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από 
τους βαθμολογητές της ενότητας. Η ΕΕΕ επιλέγει τα θέ-
ματα μέσω κλήρωσης. 4. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα 
ορίζονται δύο βαθμολογητές και ένας αναβαθμολογη-
τής. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-20. Σε ανα-
βαθμολόγηση παραπέμπονται τα γραπτά με διαφορά 
βαθμού των δύο βαθμολογητών άνω των έξι μονάδων 
(x>6). 5. Ο αριθμός μορίων από την εξέταση του κάθε 
μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών 
των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση αναβαθμολόγη-
σης διπλασιάζεται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. 6. Η 
διαδικασία των γραπτών εξετάσεων είναι ανώνυμη (με 
κωδικούς). Οι βαθμολογητές παραδίδουν ανεξάρτητα τις 
βαθμολογίες στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα αναλυτι-
κά αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής αναρτώνται 
ανώνυμα στους χώρους ανακοινώσεων της Γραμματείας 
του Τμήματος με ευθύνη της ΣΕ. δ) Η μοριοδότηση των 
συνεκτιμώμενων ακαδημαϊκών προσόντων (βλ. 4.4, ε 
και στ) των ΥΦ γίνεται σε ειδική συνεδρίαση της ΣΕ. ε) Ο 
βαθμός πτυχίου μοριοδοτείται με συντελεστή 1,5 (έως 
15 μόρια). στ) ΥΦ που έχει εκπονήσει διπλωματική ερ-
γασία (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου) με βαθμό 
ανώτερο ή ίσο του επτά (7) ή/και είναι κάτοχος μεταπτυ-
χιακού ή/και διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το 
ΔΟΑΤΑΠ) ή/και διαθέτει ερευνητικού τύπου δημοσιεύ-
σεις πιστώνεται με 5 μόρια.

4.5 α) Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέ-
τασης η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει υπό την 
προεδρία του ΔΣ με αποκλειστικό θέμα την επιλογή των 
εισαγομένων στο ΠΜΣ υποψηφίων. Η διαδικασία περι-
λαμβάνει την αποκάλυψη της ταυτότητας των γραπτών 
των εξετάσεων εισαγωγής, τη διαπίστωση του συνολικού 
αριθμού επιτυχόντων (βλ. 4.5, εδ. β), την κατάρτιση πίνα-
κα συνολικής αξιολογικής κατάταξης των επιτυχόντων 
ΥΦ και τέλος τον καθορισμό των εισαγομένων στο ΠΜΣ 
υποψηφίων (βλ. 4.5, εδ. γ, δ, ε). Η συνολική μοριοδότηση 
προκύπτει ως το άθροισμα των μορίων των γραπτών 
εξετάσεων και των μορίων από τα συνεκτιμώμενα κρι-
τήρια. β) Επιτυχόντες θεωρούνται οι ΥΦ, οι οποίοι σε κα-
νένα μάθημα δεν έχουν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό 
μορίων κάτω των 16 (x≥16) και επί πλέον συγκεντρώ-
νουν συνολικά από τη γραπτή εξέταση τουλάχιστον 40 
μόρια και συνολική αξιολόγηση τουλάχιστον 50 μόρια. 
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά 
επιτυχίας βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συ-
γκεντρώνουν. γ) Στο ΠΜΣ εισάγονται οι ΥΦ που πληρούν 
τα κριτήρια του εδαφίου (β) κατά τη σειρά κατάταξής 
τους στη συνολική αξιολόγηση έως τη συμπλήρωση 
του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων ΜΦ. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισάγονται 
όλοι οι ισοβαθμούντες ΥΦ ακόμη και καθ’ υπέρβασιν του 
ορισμένου αριθμού θέσεων της προκήρυξης. δ) Εάν οι 
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επιτυχόντες ΥΦ είναι περισσότεροι από τον αριθμό των 
προκηρυχθεισών θέσεων, οι μη εισαγόμενοι επιτυχόντες 
ΥΦ θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά κατάταξής 
τους στη συνολική αξιολόγηση. ε) Εάν ο αριθμός των 
επιτυχόντων ΥΦ είναι μικρότερος του αριθμού των θέ-
σεων που έχουν προκηρυχθεί, η ΣΕ δύναται να εξετάσει, 
κατά πόσον είναι ακαδημαϊκά σκόπιμο να γίνουν δεκτοί 
και ΥΦ που δεν πληρούν τους όρους του εδαφίου (β) και 
εισηγείται σχετικά προς τη ΣΤ. Για την αιτιολόγηση της 
σκοπιμότητας του μέτρου παράγοντες που σταθμίζονται 
είναι κυρίως: ο αριθμός των μη- πληρούμενων θέσεων, 
το επίπεδο των επιδόσεων και λοιπών προσόντων των 
εισαγομένων επιτυχόντων ΥΦ και, συγκριτικά, η συνο-
λική επίδοση και οι επί μέρους επιδόσεις στις γραπτές 
εξετάσεις φιλοσοφίας των αποκλειομένων βάσει του 
εδαφ. (β) υποψηφίων, η διασφάλιση επαρκούς ομοιο-
γένειας των εισακτέων, οι ανάγκες και οι δυνατότητες 
του ΠΜΣ και του Τμήματος. Εφόσον η ΣΕ κρίνει θετικά, 
υποβάλλει αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση προς τη ΣΤ, 
στην οποίαν ανήκει η λήψη απόφασης. Σε κάθε περίπτω-
ση ισχύουν τα εξής: α) ο αριθμός των καθ’ υπέρβασιν 
των όρων του εδαφ. (β) προτεινομένων για εισαγωγή 
στο ΠΜΣ υποψηφίων μπορεί να είναι έως το πολύ 20% 
των επιτυχόντων υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνεται ο 
αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων, β) οι κατά ταύ-
τα εισακτέοι επιλέγονται κατά σειρά βάσει του αριθμού 
μορίων που συγκέντρωσαν αποκλειστικά στις γραπτές 
εξετάσεις φιλοσοφίας και γ) η σειρά εισαγωγής τους στο 
ΠΜΣ καθορίζεται από το συνολικό αριθμό μορίων που 
συγκέντρωσαν.

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Στην παρ. 6.4 το έδαφιο η αντικαθίσταται ως κάτωθι:
η) Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας η ΣΤ 

ορίζει Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμ-
μετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ, αφυ-
πηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα 
με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για τους φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος που εισήχθη-
σαν το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 ισχύουν οι προη-
γούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Απριλίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

    Αριθμ. 49/13146 (6)

Ίδρυση τριών Τομέων στο Τμήμα Φαρμακευτι-

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου Πατρών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Εσωτερικού Κα-

νονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019).
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 471/21.1.2021).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 186/22.4.2021).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Ιδρύονται στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών οι ακόλουθοι τομείς:

α) Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης, 
ο οποίος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Φαρμακευ-
τική Τεχνολογία, Φαρμακευτική Ανάλυση, Φαρμακοκινη-
τική, Φυσικοφαρμακευτική, Πυρηνική Φαρμακευτική και 
Ραδιοφαρμακευτική, Καλλυντικά.

β) Τομέας Φαρμακολογίας - Βιοεπιστημών, ο οποίος καλύ-
πτει τα γνωστικά αντικείμενα: Γενική και Μοριακή Φαρμακο-
λογία, Τοξικολογία, Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοθερα-
πεία, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, 
Φαρμακογονιδιωματική, Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, 
Μικροβιολογία και Φαρμακευτική Ανοσολογία.

γ) Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας - Φαρμακογνωσίας, 
ο οποίος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Φαρμακευτι-
κή Χημεία, Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊό-
ντων, Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Ανόργανη 
Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Μοριακή Προσομοίωση 
και Σχεδιασμός Βιοδραστικών Προϊόντων - Σχέσεις δο-
μής/δραστικότητας, Διαμορφωτική Ανάλυση Βιομορίων, 
Δομική Βιοπληροφορική.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 23 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   


