
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πλη-
ροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο 
«Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδο-
μένων» (Βig Data Driven Networked Systems).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1390/21117/29-6-2018 
(Β’ 2866) απόφασης, όπως έχει διορθωθεί και ισχύ-
ει με τη διόρθωση σφάλματος, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Β’ 64/2019 και του κανονισμού απόφα-
ση υπ’ αρ. 2531/36974/19-11-2018 (Β’  5239/τ.Β’/
22-11-2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με 
τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Β’ 3763/2019, του ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Παθή-
σεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώ-
ρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the 
nose, maxillofacial area and cranial base” του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

3 Τροποποίηση της απόφασης υπ’  αρ. 669/11786/
17-4-2018 (Β’ 1536), όπως έχει διορθωθεί και ισχύ-
ει με τη διόρθωση σφάλματος, που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. Β’ 293/2019 και στο Β’ 3018/2019 αντί-
στοιχα καθώς και τον κανονισμό του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Επιστή-
μες της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχο-
λική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Β’ 2693/2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2656 (1)

   Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής 

της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πλη-

ροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο 

«Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδο-

μένων» (Βig Data Driven Networked Systems). 

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αι-

γαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας» (Α’ 31).

2. To π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμή-
ματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α’ 119).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142).

4. Την υπό στοιχεία 159130/Ζ1/20.11.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί με-
τονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Δι-
ερμηνείας του Ι.Π. (Β’ 5312).

5. 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 85.

6. 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).
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7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά 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».

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (Α’ 189).

11. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.08.2020 Διαπιστω-
τική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΥΟΔΔ 677).

12. Την υπ’ αρ. 4386/07.09.2020 απόφαση Πρύτανη 
που αφορά στον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Ιονίου 
Πανεπιστημίου με τετραετή θητεία (Β’ 4079).

13. Την υπ’ αρ. 2405/10-06-2021 απόφαση, που αφορά 
στην 5η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του ακαδ. έτους 2020-2021.

14. Το υπ’ αρ. 1948/22-12-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου 
(συνεδρίαση 10η, 19/4/2021).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 
4η, 10/06/2021).

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 28η, 16/06/2021).

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, απο-
φασίζουμε:

την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου με τίτλο «Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου 
Δεδομένων» (Βig Data Driven Networked Systems) ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπι-
στημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακα-

δημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δικτυωμένα Συστήματα Με-
γάλου Όγκου Δεδομένων» (Βig Data Driven Networked 
Systems) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δι-
κτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων», έχει 
ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγ-
μένα ζητήματα της επιστήμης της Πληροφορικής, και πιο 
συγκεκριμένα στην τομή των ερευνητικών πεδίων της 
Επιστήμης Δεδομένων και Δικτυωμένων Πληροφορια-
κών Συστημάτων. Τα επιμέρους πεδία εξειδίκευσης που 
φιλοδοξεί να καλύψει αφορούν στη μηχανική μάθηση, 
τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία δεδομένων, διαχείρι-
ση γνώσης,ανάλυση δεδομένων, θεωρία υπολογισμού 
και βελτιστοποίησης,δίκτυα Η/Υ και επικοινωνιών, δια-
συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα, συστήματα 
αποφάσεων και συνεργατικά συστήματα, στοχαστικές 
διαδικασίες, βιοπληροφορική, ασφάλεια-ιδιωτικότητα 
συστημάτων και δεδομένων, παράλληλη και κατανεμη-
μένη επεξεργασία δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα 
και συστήματα διαχείρισης δεδομένων νέφους, και Δια-
δίκτυο των Πραγμάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε 
να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της 
πληροφορικής και των επιμέρους πεδίων της Επιστήμης 
Δεδομένων και Δικτυωμένων Πληροφοριακών Συστημά-
των, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν υψηλού επιπέδου 
επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. 
Με το συνδυασμό εξειδικεύσεων σε θεμελιακές περιο-
χές της επιστήμης της Πληροφορικής και την έκθεση σε 
προηγμένα ερευνητικά ζητήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ 
«Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων» 
θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα 
τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές, είτε 
ως δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (τεχνολογι-
κούς, επαγγελματικούς, κ.ά.).

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, των οποίων το πτυχίο 
ή δίπλωμα έχει σχέση με την Πληροφορική συμπερι-
λαμβανομένων και των σχετικών τμημάτων μηχανικών 
(Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, κ.ά.). Είναι δυνατή η εισαγωγή αποφοί-
των τμημάτων λοιπών συναφών γνωστικών πεδίων (π.χ., 
Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής), υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτοί ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί ερευνητικά σε 
τομέα σχετικό με την Πληροφορική και έχουν ήδη εκ-
παιδευτεί στις βασικές γνώσεις της Πληροφορικής (π.χ. 
προγραμματισμός Η/Υ, αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, 
διακριτά μαθηματικά, κ.λπ.).
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Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υπο-
ψηφίους προς ένταξη.

Άρθρο 5
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου 
Δεδομένων»(Βig Data Driven Networked Systems).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων»(Βig Data Driven Networked 
Systems) έχει διάρκεια φοίτησης τρία (3) εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα θα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων (πέντε 
κατά εξάμηνο) από τα οποία τρία ανά εξάμηνο είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα δύο μαθήματα ανά εξάμηνο θα 
είναι επιλογής. Στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν διπλωματική εργασία. Τα διδασκόμενα μαθήματα 
είναι εξαμηνιαία, αντιστοιχούν σε διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική 
απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις και κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα. Ως γλώσσα διδασκαλίας 
ορίζεται η Ελληνική ή Αγγλική με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής πριν την προκήρυξη του 
προγράμματος κάθε έτος. Η συγγραφή των διπλωματικών εργασιών μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή στην Αγγλική 
ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή. Δεν περιλαμβάνεται διδασκαλία μαθη-
μάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι 
διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Στα εξάμηνα διδασκαλίας (πρώτο και δεύτερο) οι 30 ECTS 
μονάδες αντιστοιχούν σε 5 μαθήματα επιλογής με 6 ECTS μονάδες το καθένα.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται ενδεικτικά στους ακόλουθους πίνακες.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Τύπος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες

1 Κορμού Σύγχρονες Βάσεις Δεδομένων και Αναπαράσταση Γνώσης 6 ECTS

2 Κορμού Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Παράλληλη Επεξεργασία 6 ECTS

3 Κορμού Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 6 ECTS

4 Επιλογής Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Έξυπνων Συστημάτων 
Υποστήριξης Απόφασης 6 ECTS

5 Επιλογής ΕμπειρίαΔεδομένων με Χρήση Εκτεταμένης 
Πραγματικότητας 6 ECTS

6 Επιλογής Έξυπνα Περιβάλλοντα και Διαδίκτυο-των- Πραγμάτων 6 ECTS

7 Επιλογής Ανάλυση Σύνθετων και Κοινωνικών Δικτύων και Εφαρμογές 
στη Διαχείριση Πληροφορίας 6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Τύπος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες

1 Κορμού Επιστήμη και Εξόρυξη δεδομένων 6 ECTS

2 Κορμού Χρονοσειρές και Στοχαστικές Διαδικασίες 6 ECTS
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3 Κορμού Τεχνολογίες Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας και Ασφάλεια 
Δεδομένων, Συστημάτων και Επικοινωνιών 6 ECTS

4 Επιλογής Δομική Βιοπληροφορική και Συστημική Βιολογία 6 ECTS

5 Επιλογής Κινητό YπολογιστικόNέφος 6 ECTS

6 Επιλογής Διαδίκτυο των Χαμηλού Κόστους Πραγμάτων Πολυμέσων 6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές μονάδες

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΜΣ 90 ECTS

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει 
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
προγράμματος.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος. Με απόφαση των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος, μέχρι 
του ανωτέρω μέγιστου ορίου.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Πληροφορικής ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προ-
σόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους (κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος)σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε μη 
αυτοδύναμο έργο διδασκαλίας υποψήφιοι διδάκτορες, ή επαγγελματίες εξαιρετικής συναφούς τεχνικής εμπειρίας, με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται 
ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του Τμήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί μέρος της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Ιονίου Πανεπι-
στημίου και του Τμήματος Πληροφορικής και ειδικότερα οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος και τα εργαστήριά 
του. Επίσης, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου θα εξυπηρετήσει τις αντίστοιχες ανάγκες.

Άρθρο 10
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των 21.000 Ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού 6.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές 0
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Δαπάνες αναλωσίμων 1.000
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. 0

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017) 0

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 5.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 3.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.000
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και 

εκτιμάται στο ποσό των 9.000 €. Οπότε το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 30.000 €.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά 

προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών. Δεν προβλέπονται έσοδα από τέλη φοίτησης.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 8 έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 28 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

Ι

Αριθμ. 140/888/20562 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1390/21117/29-6-2018 (Β’ 2866) απόφασης, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με 

τη διόρθωση σφάλματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 64/2019 και του κανονισμού απόφαση υπ’ αρ. 

2531/36974/19-11-2018 (Β’ 5239/τ.Β’/22-11-2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με τη διόρθωση σφάλ-

ματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3763/2019, του ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου 

και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the nose, maxillofacial area and cranial 

base” του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 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 προϋπολο-

γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
4. 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 μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρι-
νίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
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«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 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Α’ 189).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α’ 98), το οποίο 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).
8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου με υπ’ αρ.: α) 1390/21117/29-6-2018 (Β’ 2866) σχετικά με την ίδρυση, όπως έχει 

διορθωθεί και ισχύει με την Διόρθωση Σφαλμάτων (Β’ 64/2019) και β) 2531/36974/19-11- 2018 (Β’ 5239), όπως έχει 
διορθωθεί και ισχύει με την Διόρθωση Σφαλμάτων (Β’ 3763/2019) σχετικά με έγκριση Κανονισμού του ΔΔΠΜΣ με 
τίτλο: «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the nose, 
maxillofacial area and cranial base” του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών 
και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Την απόφαση της ΕΔΕ του Προγράμματος με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» 
(συνεδρίαση με αριθμό 12/28-1-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με 
υπ’ αρ. 37/22.6.2021).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 188/28.6.2021).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-

ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1390/21117/29-6-2018 απόφασης (Β’ 2866), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την 

Διόρθωση Σφαλμάτων (Β’ 64/2019) του ΔΔΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Παθήσεις 
Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the nose, maxillofacial area 
and cranial base», όπως ισχύει, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα 30.000

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 10.000

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 20.000

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

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία (*Τέλη Φοίτησης) 120.000

Σύνολο 180.000

*Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 6.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 36.000
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Δαπάνες αναλωσίμων 5.500

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 20.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 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. 10.000

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

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 4.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 11.000

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

5.000
2.000

26.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 54.000

Σύνολο (100%) 180.000

Το 30% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμματος βάσει του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 ανέρχεται 
στο ποσό των 54.000 € και θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, των κρατήσεων 
ΕΛΚΕ, με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, 
δωρεές κ.λπ.

Η επιβολή τελών φοίτησης (4.000 ευρώ ανά φοιτητή) είναι απαραίτητη για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ, καθώς μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιείται πρακτική 
εξάσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα, εκπαίδευση σε ανατομικά προπλάσματα και πτωματικό υλικό στην 
ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστική, εξωτερικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές προσώπου και 
προσθίου κρανιακού βόθρου (ως Πίνακας Υποχρεωτικών Μαθημάτων σχεδίου Απόφασης, κωδ. Β2.

Η πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης γίνεται κατόπιν έγκρισης της εισαγωγής, μεταφοράς και χρήσης 
των πτωματικών δειγμάτων από το εξωτερικό, από το Υπουργείο Υγείας, τηρώντας πιστά τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 1390/21117/29-6-2018 (Β’ 2866), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με 
την Διόρθωση Σφαλμάτων (Β’ 64) της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β’ 5239/2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την Διόρθωση Σφαλμάτων 
(Β’ 3763/2019) του ΔΔΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου 
και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the nose, maxillofacial area and cranial base», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 11
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η παρ. 11.2 τροποποιείται ως εξής:
Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στο ποσό των 4.000 ευρώ για τον ενάμιση χρόνο σπουδών (3 εξάμηνα), τα οποία θα 

καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 50% των διδάκτρων κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών 
(προηγείται της εγγραφής), το 25% με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και το υπόλοιπο 25% στην έναρξη του 
τρίτου εξαμήνου.

Άρθρο 14
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η παρ. δ τροποποιείται ως εξής:
Τέλη φοίτησης: το συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ είναι κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενο με κύρια πηγή χρηματοδότησης 

τα δίδακτρα των φοιτητών, τα οποία ανέρχονται στις 4.000 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο της φοίτησης, η οποία 
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είναι τρία εξάμηνα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο απόφασης του ΔΔΠΜΣ. Τα δίδακτρα κατατίθενται στον ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Πατρών με τον εξής τρόπο: το 50% των διδάκτρων κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή των 
φοιτητών, το 25% με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και το υπόλοιπο 25% στην έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 2531/36974/19-11-2018 (Β’ 5239), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με 
την Διόρθωση Σφαλμάτων (Β’ 3763/2019) απόφαση της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 28 Ιουνίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 139/887/20560 (3)
    Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 669/11786/17-4-2018 (Β’ 1536), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με τη 

διόρθωση σφάλματος, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 293/2019 και στο Β’ 3018/2019 αντίστοιχα καθώς 

και τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» 

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρω-

πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 2693/2019). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και την 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 προϋπολο-

γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
4. 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 μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρι-
νίσεις 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 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Α’ 189).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α’ 98), το οποίο 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).
8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου α) υπ’ αρ. 669/11786/17-4-2018 (Β’ 1536/2018), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει 

με το Β’ 293/2019 και Β’ 3018/26-7-2019, και β) του κανονισμού (Β’ 2693/2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 
23/11-5-2021).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με 
υπ’ αρ. 37/22.6.2021).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 188/28.6.2021).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-

ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της απόφασης 669/11786/17-4-2018 (Β’ 1536), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με το Β’ 293/2019 

και το Β’ 3018/26-7-2019 από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως ακολούθως:
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ο πίνακας των μαθημάτων της τρίτης ειδίκευσης «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» τροποποιείται 
ως ακολούθως:

«Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ101 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις 10

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΠΕ102 Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευση 10

ΤΕΚ133 Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση 10

ΦΣΓ134 Φυσικός και Σχολικός Γραμματισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές 10

ΓΑΘ135 Γνωσιακές - Αισθητικές Θεωρίες 10

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ201 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις 10

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΠΑΘ232 Προσεγγίσεις στην Αισθητική Θεωρία και Αγωγή 10

ΘΛΟ233 Θεωρίες Λογοτεχνίας 10

ΚΓΓ234 Κοινωνικές και γνωσιακές διαστάσεις του γραμματισμού 10

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΣΔΕ301 Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας 10

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΚΠΠ334 Κοινωνιογλωσσικές Προσεγγίσεις στους Πολυγραμματισμούς 10

ΣΕΠ333 Σωματική έκφραση, Πολιτισμός και Εκπαίδευση 10

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΔΕ401 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
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Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 669/11786/17-4-2018 (Β’ 1536), όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με το Β’ 
293/2019 και το Β’ 3018/26-7-2019, αντίστοιχα.

Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β’ 2693/2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επι-
στήμες της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

Ο πίνακας των μαθημάτων της τρίτης ειδίκευσης «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» τροποποιείται 
ως ακολούθως:

3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ101 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις 10

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΠΕ102 Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευση 10

ΤΕΚ133 Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση 10

ΦΣΓ134 Φυσικός και Σχολικός Γραμματισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές 10

ΓΑΘ135 Γνωσιακές - Αισθητικές Θεωρίες 10

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ201 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις 10

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΠΑΘ232 Προσεγγίσεις στην Αισθητική Θεωρία και Αγωγή 10

ΘΛΟ233 Θεωρίες Λογοτεχνίας 10

ΚΓΓ234 Κοινωνικές και γνωσιακές διαστάσεις του γραμματισμού 10

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΣΔΕ301 Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας 10

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ
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ΚΠΠ334 Κοινωνιογλωσσικές Προσεγγίσεις στους Πολυγραμματισμούς 10

ΣΕΠ333 Σωματική έκφραση, Πολιτισμός και Εκπαίδευση 10

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΔΕ401 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση του κανονισμού (Β’ 2693/2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 28 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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*02032162207210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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