
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης αγγλόφωνου Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Biomedical and Molecular Sciences  - Diagnosis 
and Treatment of human diseases» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Τροποποίηση της απόφασης 1691/22835/26.7.2019 
(ΦΕΚ 3045/τ.Β’/26.7.2019) του κανονισμού του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών-ΔΠΜΣ με τίτλο: «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ-Εξε-
ρεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου 
περιβάλλοντος» των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιο-
λογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018 
απόφασης (Β’ 1575) με τίτλο «Επανίδρυση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Πατρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - 
Master in Business Administration (M.B.A.)», 
όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’  αρ. 3 
Διόρθωση σφαλμάτων (Β’ 3364/2019), την υπ’ αρ. 
105/930/25539/3-8-2020 (Β’ 3594) και την υπ’ αρ. 
13236/21-9-2021 (Β’ 4656) και του Κανονισμού 
(Β’ 2993/2018) του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - 
Master in Business Administration (M.B.A.)» του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορ-
θωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 4 Διόρθωση σφαλ-
μάτων (Β’ 3364/2019), την υπ’ αρ. 105/930/25539/
3-8-2020 (Β’ 3594) και την υπ’ αρ. 13236/21-9-2021 
(Β’ 4656).

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5156/30-7-2021 απόφα-
σης (Β’ 3885) και του κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΔΠΜΣ με τίτλο: 
«Εκπαιδευτική Ηγεσία» των Τμημάτων Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Διοίκησης 
του Τουρισμού» της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 36/66 (1)
   Έγκριση ίδρυσης αγγλόφωνου Διιδρυματι-

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Biomedical and Molecular Sciences - 

Diagnosis and Treatment of human diseases» του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και 

του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης 
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης 
και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και 
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υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 
19 του ν. 4521/201;; «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (A’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α’ 124).

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 3/30-11-2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (συνεδρία 25η/02-12-2021).

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρί-
αση 4/26-01-2022).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
δύο ιδρυμάτων.

14. Την υπ’ αρ. εισήγηση 3/34/30 Μαρτίου 2022 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15. Η υπ’ αρ. 20252/23.02.2021 απόφαση πιστοποί-
ησης του ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ για το ΠΠΣ του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

16. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τη λει-
τουργία αγγλόφωνου Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Biomedical and Molecular 
Sciences - Diagnosis and Treatment of human diseases» στο 
Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Θράκης 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Biomedical 
and Molecular Sciences - Diagnosis and Treatment of 
human diseases», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Biomedical and Molecular 
Sciences - Diagnosis and Treatment of Human Diseases».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Biomedical and 
Molecular Sciences - Diagnosis and Treatment of Human 
Diseases» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και 
η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυνα-
μικού στις Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις 
εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών 
με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα 
βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινι-
κής έρευνας. επίσης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους 
φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών Βιο-
ιατρικών και των μοριακών επιστημών και διασύνδεση 
της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά ερ-
γασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει 
τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή 
και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου 
τους: α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων.

β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης.
γ) Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική 

στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τε-
χνικών. Τέλος, υψίστης σημασίας είναι η απόκτηση κριτι-
κών και ερευνητικών δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την 
ικανότητα επιτυχούς εκπόνησης μιας υψηλού επιπέδου 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας και η γλώσσα εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2030-2031.
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Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (147.000€) 
για κάθε κύκλο του προγράμματος και αναλύεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 26.250

Δαπάνες αναλωσίμων 57.750

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 11.200

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 21.000

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 21.000

Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 8.400

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας- προβολής, μεταφράσεων, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 1.400

Συνολικό ύψος δαπανών 147.000

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που απαλλάσσεται από 
την καταβολή των τελών φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλ-
λαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει τα 
επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία που 
υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.
ευρώ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 6.000.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
Ι

Αριθμ. 44841 (2)
   Τροποποίηση της απόφασης 1691/22835/26.7.2019 (ΦΕΚ 3045/τ.Β’/26.7.2019) του κανονισμού του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΔΠΜΣ με τίτλο: «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ-Εξερεύνηση, 

αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας της Σχο-

λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 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 την 

έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.
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2. Τις διατάξεις της (παρ. 7) του άρθρου 19 (παρ. 7) 
του ν. 4521/2018 και της (παρ. γ) του άρθρου 17 του 
ν. 4559/2018,

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουρ-
γική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» (Β’ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή δι-
ατάξεων 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 σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15- 2-2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των δια-
τάξεων 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 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
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 (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 με υπό στοιχεία: 
1691/22835 (Β’ 3045/2019) σχετικά με έγκριση Κανο-
νισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών - ΔΠΜΣ με τίτλο: «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ-
Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου 
περιβάλλοντος» των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

10. Την απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ με τίτλο «ΩΚΕ-
ΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση 
θαλάσσιου περιβάλλοντος» (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 5/
6-5-2022)

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με υπ’ αρ. 47/2.6.2022).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας.

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 204/9.6.2022).

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

Α. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β’ 3045/2019) 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών - ΔΠΜΣ των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο: «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ-Εξερεύνηση, απο-
τύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος», ως 
ακολούθως από το ακαδ. έτος 2022-2023:

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.1 τροποποιείται ως εξής:
Για την εισαγωγή Μ.Φ διενεργείται προκήρυξη 

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ 
η οποία γίνεται κάθε ένα έτος με καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το 
αργότερο εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την 
προκήρυξη. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται 
από το Π.Π. με ευθύνη του Τμήματος Γεωλογίας (Επι-
σπεύδον Τμήμα), ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το 
Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Το 6ο εδάφιο της παρ. 6.4 2) τροποποιείται ως εξής:
Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ορί-

ζεται από την ΕΔΕ, Τ.Ε.Ε. Μέλη της τριμελούς εξετα-
στικής επιτροπής διπλωματικών εργασιών, συμπε-
ριλαμβανομένου του επιβλέποντος, δύνανται να 
ορίζονται όλοι οι διδάσκοντες στους οποίους μπορεί 
να ανατίθεται εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο στο ΠΜΣ, 
υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 1691/
22835/15.7.2019 (Β’ 3045) της Συγκλήτου.

Μεταβατικές Διατάξεις

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ισχύουν οι προ-
ηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Αριθμ. 44845 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018 

απόφασης (Β’ 1575) με τίτλο «Επανίδρυση Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-

μίου Πατρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Master in Business Administration (M.B.A.)», 

όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 3 

Διόρθωση σφαλμάτων (Β’ 3364/2019), την υπ’ αρ. 

105/930/25539/3-8-2020 (Β’ 3594) και την υπ’ αρ. 

13236/21-9-2021 (Β’ 4656) και του Κανονισμού 

(Β’ 2993/2018) του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Master in Business Administration (M.B.A.)» του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορ-

θωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 4 Διόρθωση σφαλ-

μάτων (Β’ 3364/2019), την υπ’ αρ. 105/930/25539/

3-8-2020 (Β’ 3594) και την υπ’  αρ. 13236/

21-9-2021 (Β’ 4656).

  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 της (παρ. 7) του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 και της (παρ. γ) του άρθρου 17 του ν. 4559/
2018.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουρ-
γική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» (Β’ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης 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 
«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 - Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα 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 με υπ’ αρ.: α) 830/
12775/24-4-2018 (Β’ 1575) με τίτλο «Επανίδρυση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business 
Administration (M.B.A.)», όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 
με την υπ’ αρ. 3 Διόρθωση σφαλμάτων (Β’ 3364/2019), 
την υπ’ 105/930/25539/3-8-2020 (Β’ 3594) και την υπ’ αρ. 
13236/21-9-2021 (Β’ 4656) και β) 1380/21016/29-6-2018 
(Β’ 2993) σχετικά με έγκριση Κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων - Master in Business Administration (M.B.A.)» 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 
με την υπ’ αρ. 4 Διόρθωση σφαλμάτων (Β’ 3364/2019), 
την υπ’ αρ. 105/930/25539/3-8-2020 (Β’ 3594) και την 
υπ’ αρ. 13236/21-9-2021 (Β’ 4656).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρίαση με υπ’ αρ. 17/25-5-2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με υπ’ αρ. 47/2.6.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 204/9.6.2022).

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

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018 
απόφασης με τίτλο «Επανίδρυση Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration 
(M.B.A.)» (Β’ 1575), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 3 Διόρθωση σφαλμάτων (Β’ 3364/2019), την 
υπ’ αρ. 105/930/25539/3-8-2020 (Β’ 3594) και την υπ’ αρ. 
13236/21-9-2021 (Β’ 4656), από ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 6 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Στο Β’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις 
ειδικεύσεις που περιγράφονται στο άρθρο τρία (3) 
της παρούσας και επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα 
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μαθήματα της ειδίκευσής τους. Οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές επιλέγουν εναλλακτικά 3 από τα προσφερόμενα 
μαθήματα της ειδίκευσής τους και ένα (1) μάθημα, είτε 
το ελεύθερης επιλογής είτε από τα μαθήματα επιλογής 
των άλλων ειδικεύσεων. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών 
ανά επιλεγόμενο μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δεκατρείς (13) φοιτητές. Σε περίπτωση που οι φοιτητές 
που επιθυμούν να επιλέξουν ένα μάθημα υπερβαίνουν 
τους δεκατρείς (13), επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι 
φοιτητές που έχουν επιλέξει την ειδίκευση στην οποία 
ανήκει το μάθημα και στη συνέχεια συμπληρώνεται ο 
αριθμός 13 με φοιτητές με τον υψηλότερο βαθμό εισα-
γωγής στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που οι φοιτητές 
που επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα ελεύθερης επι-
λογής ξεπερνούν τους δεκατρείς (13), επιλέγονται κατά 
προτεραιότητα οι φοιτητές με τον υψηλότερο βαθμό 
εισαγωγής στο πρόγραμμα».

Ο πίνακας του Β’ εξαμήνου των μαθημάτων επιλογής 
της ειδίκευσης ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΜΒΑ_ D201 5 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

ΜΒΑ_ D202 5 Διεθνής Διοίκηση

ΜΒΑ_ D204 5 Διεθνές Εμπόριο

MBA_ D205 5 Δίκαιο Διεθνών 
Συναλλαγών

MBA_ D206 5
Διεθνής Μακροοικονομική 

και Οικονομετρικές 
Εφαρμογές

ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΜΒΑ_ Ε201 5 Συστήματα 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018 
(Β’ 1575) απόφαση της Συγκλήτου, όπως έχει διορθω-
θεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 3 Διόρθωση σφαλμάτων 
(Β’ 3364/2019), την υπ’  αρ. 105/930/25539/3-8-2020 
(Β’ 3594) και την υπ’ αρ. 13236/21-9-2021 (Β’ 4656).

Μεταβατικές διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν οι προ-
ηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)»
(Β’ 2993/2018) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορ-
θωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 4 Διόρθωση σφαλμάτων 

(Β’ 3364/2019), την υπ’  αρ. 105/930/25539/3-8-2020 
(Β’ 3594) και την υπ’ αρ. 13236/21-9-2021 (Β’ 4656), από 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

Ο πίνακας του Β’ εξαμήνου των μαθημάτων επιλογής 
της ειδίκευσης ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΜΒΑ_ D201 5 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

ΜΒΑ_ D202 5 Διεθνής Διοίκηση

ΜΒΑ_ D204 5 Διεθνές Εμπόριο

MBA_ D205 5 Δίκαιο Διεθνών 
Συναλλαγών

MBA_ D206 5
Διεθνής Μακροοικονομική 

και Οικονομετρικές 
Εφαρμογές

ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΜΒΑ_ Ε201 5 Συστήματα 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 6.2 (Μαθήματα), 
στίχοι 4 έως 8, ως ακολούθως:

«Στο Β’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις 
ειδικεύσεις που περιγράφονται στο άρθρο τρία (3) 
της παρούσας και επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα 
μαθήματα της ειδίκευσής τους. Οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές επιλέγουν εναλλακτικά 3 από τα προσφερόμενα 
μαθήματα της ειδίκευσής τους και ένα (1) μάθημα, είτε 
το ελεύθερης επιλογής είτε από τα μαθήματα επιλογής 
των άλλων ειδικεύσεων. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών 
ανά επιλεγόμενο μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δεκατρείς (13) φοιτητές. Σε περίπτωση που οι φοιτητές 
που επιθυμούν να επιλέξουν ένα μάθημα υπερβαίνουν 
τους δεκατρείς (13), επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι 
φοιτητές που έχουν επιλέξει την ειδίκευση στην οποία 
ανήκει το μάθημα και στη συνέχεια συμπληρώνεται ο 
αριθμός 13 με φοιτητές με τον υψηλότερο βαθμό εισα-
γωγής στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που οι φοιτητές 
που επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα ελεύθερης επι-
λογής ξεπερνούν τους δεκατρείς (13), επιλέγονται κατά 
προτεραιότητα οι φοιτητές με τον υψηλότερο βαθμό 
εισαγωγής στο πρόγραμμα».

Μεταβατικές διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν οι προ-
ηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1380/21016/29-6-2018 
(Β’ 2993) απόφαση της Συγκλήτου, όπως έχει διορθω-
θεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 4 Διόρθωση σφαλμάτων 
(Β’ 3364/2019), την υπ’  αρ. 105/930/25539/3-8-2020
(Β’ 3594) και και την υπ’ αρ. 13236/21-9-2021 (Β’ 4656).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 44840 (4)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5156/30-7-2021 απόφα-

σης (Β’ 3885) και του κανονισμού του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΔΠΜΣ με τίτλο: 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία» των Τμημάτων Επιστη-

μών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» 

της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-

στημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Διοίκη-

σης του Τουρισμού» της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-

νεπιστημίου 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 της (παρ. 7) του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 και της (παρ. γ) του άρθρου 17 του ν. 4559/
2018.

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης 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 
«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 - 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 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-

δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 (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 με υπ’ αρ.: α) 5156/
30.7.2021 (Β’ 3885) σχετικά με την ίδρυση και έγκρι-
ση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών-ΔΠΜΣ με τίτλο: «Εκπαιδευτική Ηγεσία» των 
Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Διοίκησης 
του Τουρισμού» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της ΕΔΕ του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ των Τμημάτων Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Διοίκησης 
Επιχειρήσεων» και «Διοίκησης του Τουρισμού» της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Εκπαιδευτική 
Ηγεσία» (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 5/22.2.2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με υπ’ αρ. 47/2.6.2022).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και 
«Διοίκησης του Τουρισμού» της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 204/9.6.2022).

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

Α. Την τροποποίηση της 5156/30.7.2021 απόφασης 
(Β’ 3885) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΔΠΜΣ των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και 
«Διοίκησης του Τουρισμού» της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Ηγεσία», όπως ισχύει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ο κωδικός της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
τροποποιείται σε ELM_116.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 5156/
30-7-2021 (Β’ 3885) της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β’ 3885/2021) 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΔΠΜΣ 
των Τμημάτων Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και Κοινωνικής Εργασίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» 
και «Διοίκησης του Τουρισμού» της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Πατρών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Ηγεσία», η 
οποία ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 ως 
ακολούθως:

Άρθρο 6
Εκπαιδευτική Δομή του ΔΠΜΣ

Ο πίνακας 1 μαθημάτων της παρ. 6.2 τροποποιείται 
ως εξής:

Κωδικός Π.Μ. Εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας

ELM_116 30 Εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ 30
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 5156/

30-7-2021 (Β’ 3885) της Συγκλήτου.

Μεταβατικές Διατάξεις
Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά και τους φοιτητές που 

εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

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