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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 89 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας και 

του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχο−
λής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Πα−
ντείου Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 §3 και 80 §5α) του 

Ν. 4009/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 §1(γ) του Ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄).

4. Το από 5.5.2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας (συνεδρίαση 
26.6.2014).

5. Το από 7.4.2015 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυ−
χολογίας (συνεδρίαση 25.11.2014).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Πανεπιστημίου και

8. Την από 6.5.2015 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί−
νεται:

η ίδρυση Εργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας 
και του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Εργαστήριο «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πο−
λιτισμού», το οποίο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και δι−
δακτικές ανάγκες του Τμήματος στον διεπιστημονικό 
τομέα της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού, της Παιδείας 
και της Ιστορίας.

Άρθρο 2 
Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας, καθώς και άλλων Τμημά−
των των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου, σε θέμα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών και 
ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς 
και με άλλους φορείς της δημόσιας και της ιδιωτικής 
σφαίρας, ελληνικούς και διεθνείς, με κριτήριο την εξυ−
πηρέτηση των στόχων του Εργαστηρίου.
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3. Τη διοργάνωση κάθε είδους επιστημονικών δράσε−
ων με έμφαση στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων και την προώθηση της συνεργασίας με τους 
φορείς που περιγράφονται στο εδαφ. 2 του παρόντος 
άρθρου.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας, που η επιστημονική τους δραστηριό−
τητα είναι συναφής με τις διδακτικές και ερευνητικές 
στοχεύσεις του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς 
και από άλλες κατηγορίες του λοιπού επιστημονικού−
διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, 
που υπάρχουν ή θα συσταθούν και που τοποθετούνται 
στο Εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 §1 (δ) 
του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 §3(β) του Ν. 2817/2000 
(Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4 
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κοι−
νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, που ορίζεται 
με τη διαδικασία του άρθρου 28 §22 του Ν. 2083/1992 
(Α΄ 159).

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος και της Κοσμητείας του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και κατανομή των χώρων του 
Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος 
και της Κοσμητείας για τον ορισμό των υπευθύνων για 
τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το Εργαστήριο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση−Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Παντείου 
Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού του.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος και της Κοσμητείας είναι δυνατή η πρό−
σληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του 
Ν. 1268/1982 και 5 του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 §3 

του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Κοι−

νωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυ−
χολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία 
του άρθρου 4 §1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από Δι−
εθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και 

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για τους 
σκοπούς του οικείου Εργαστηρίου.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο 
Περιουσιακών Στοιχείων, Φάκελος Οικονομικών Στοι−
χείων κάθε έτους, Κατάλογος Επιστημονικών Βιβλίων, 
Περιοδικών και Οργάνων, Αρχείο Ερευνητικών Προγραμ−
μάτων, Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού, Πρωτόκολλο 
Εισερχόμενων−εξερχόμενων Εγγράφων.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 951/9964 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχο−

λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών με την ονομασία «Εργαστή−
ριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και 
Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (ΕΜΜΥΘΑ)» και καθορισμός του 
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή 
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και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε 
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

β) Του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»(Α΄ 195), και 
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 

2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση: 
συνεδρίαση: 281/04−03−2015).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 57/14−5−2015).

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

Άρθρο 1
Ίδρυση−Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρω−
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο 
Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρω−
μαϊκή Αρχαιότητα (ΕΜΜΥΘΑ)», το οποίο καλύπτει στην 
Κλασική ειδίκευση του Τμήματος α) ερευνητικές ανά−
γκες σε θέματα θρησκείας και μύθου στην ελληνορω−
μαϊκή αρχαιότητα σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, 
β) διδακτικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχια−
κών και μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και υποψήφιων 
διδακτόρων, γ) διεπιστημονικές συνεργασίες με ποικί−
λα ερευνητικά κέντρα της Κλασικής Φιλολογίας, όπως 
το Κέντρο Ελληνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Harvard στην Ελλάδα, καθώς και με ευρωπαϊκά κέντρα 
όπως τα Centre Louis Gernet d’études comparées sur les 
sociétés anciennes (Παρίσι) και το Centre international 
d’étude de la religion grecque antique (Λιέγη).

Άρθρο 2
Σκοπός−Αντικείμενο εργασιών−Αποστολή

Το «Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην 
Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα» (ΕΜΜΥΘΑ) είναι το 
μοναδικό στην Ελλάδα στο είδος του και έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη υπαρχόντων κενών και ελλείψεων στον 
σχεδιασμό, οργάνωση και συμπλήρωση της μελέτης του 
μύθου και της θρησκείας στην ελληνική και ρωμαϊκή 
αρχαιότητα. Το ευρύτατο και διεθνές ενδιαφέρον για 
τους τομείς αυτούς δεν συνοδεύεται από την ύπαρ−
ξη ειδικών επιστημονικών ερευνητικών ινστιτούτων ή 
κέντρων και ελάχιστοι σε παγκόσμια κλίμακα είναι οι 
επιστημονικοί ή ακαδημαϊκοί φορείς που εντάσσουν 
συστηματικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους 

ειδικές προσεγγίσεις στον μύθο και τη θρησκεία της 
αρχαιότητας. Οι ερευνητικές αυτές περιοχές αποτελούν 
εδώ και αρκετούς αιώνες έναν νευραλγικό τομέα των 
αρχαιογνωστικών επιστημών και η ενδελεχής μελέτη 
τους προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, στην προοπτι−
κή μιας σφαιρικής κατανόησης της συνθετότητας της 
αρχαιοελληνικής και ρωμαϊκής σκέψης.

2. Τη διεξαγωγή σοβαρής επιστημονικής έρευνας (με 
συνακόλουθες δημοσιεύσεις) στις εξής επιμέρους περι−
οχές του ελληνορωμαϊκού μύθου και θρησκείας: κύκλοι 
γενεαλογιών (διαχρονική εξέλιξη, παραλλαγές παράδο−
σης), μυθολογικοί κύκλοι και η πολυσχιδής σχέση τους 
με τον χωρόχρονο, αρχαία και σύγχρονη πρόσληψη της 
μυθολογικής και θρησκευτικής παράδοσης, η έννοια του 
«τόπου/χώρου (space)» σε σχέση με τις μυθολογικές, 
τελετουργικές και λατρευτικές παραμέτρους.

3. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων και διε−
θνών συνεργασιών, με στόχο την άρθρωση ενός αυστη−
ρού επιστημονικού λόγου, ο οποίος θα ανταποκρίνεται 
στη διεθνή προσέγγιση και στα σύγχρονα πορίσματα 
και συγχρόνως θα τροφοδοτείται σε σταθερή βάση 
από την (εγχώρια και διεθνή) πανεπιστημιακή έρευνα.

4. Τη συνέχιση έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού 
Electra, καθώς και ειδικών τόμων και τευχών.

5. Την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
6. Τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, υπερατλαντικών 

τηλεδιασκέψεων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευ−
τικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλη−
μένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

7. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου 
του Λεξικού Κλασικής Μυθολογίας της M. R. Wright, A 
Dictionary of Classical Mythology.

8. Την κατάρτιση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων 
σε ειδικά θέματα.

9. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

10. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

11. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα της Κλα−
σικής ειδίκευσης και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ 
της Κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας, 
των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει 
στα επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά, ενδια−
φέροντα του Εργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυ−
χιακούς φοιτητές με συναφή προς το εργαστήριο 
ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και από μέλη του 
λοιπού ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικη−
τικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου 
και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι−
κού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρ−
θρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ−
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 
και επί πλέον:

α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Φιλολογίας το πρόγραμμα λειτουργίας για 
τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του Ερ−
γαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους.

β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών 
και του εξοπλισμού στην ειδίκευση.

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί−
ζεται με το εργαστήριο.

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.

ε) Μεριμνά για:
την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ−

γάνων του Τμήματος και για την παροχή ερευνητικού 
και διδακτικού έργου,

την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ−
σωπικό,

την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ−
σωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν 
ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή 
η πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων ή/και εντε−
ταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με τις επι−
στημονικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει ήδη 
παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διε−
ξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την τοποθέ−
τηση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για την εκπόνηση ερευνητικών δραστηριο−
τήτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς 
και για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Το 
εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που εκπονείται στο εργαστήριο στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 

χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ−
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυ−
ντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη 
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόλη−
ση επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές 
και διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμ−
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Έσοδα−Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημε−
δαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το 
Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη−
ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας. 

− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
− Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών 
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
− Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
− Βαθμολόγια φοιτητών 
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ−
ΛΕΤΗΣ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΜΥΘΑ)», και αναγράφεται 
σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος 
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα−
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στηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος/
Σχολής που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Φιλολογίας 
και την προσθήκη του τίτλου καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 21 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 950/9963 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπι−
στημίου Πατρών με την ονομασία «Εργαστήριο Νε−
οελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ)» και καθορισμός του 
Εσωτερικού του Κανονισμού.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε 
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

β) Του άρθρου 80 παρ.5α του Ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), και 
του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 

2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση: 
281/04−03−2015).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 57/14−5−2015).

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

Άρθρο 1
Ίδρυση−Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρω−
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο 
Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ)», το οποίο καλύπτει 
α) γλωσσολογικές ερευνητικές ανάγκες σε θέματα 
Νεοελληνικών διαλέκτων σε πανελλαδικό και διεθνές 
επίπεδο, β) διεπιστημονικές συνεργασίες της Γλωσ−
σολογίας γενικά και της Διαλεκτολογίας ειδικότε−
ρα με κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης (αυτόματη 
επεξεργασία γλώσσας και φωνής), κοινωνιολογίας 
(κοινωνιογλωσσολογία), ψυχολογίας (ψυχογλωσσο−
λογία) και εκπαίδευσης (διδασκαλία γλώσσας), και 
γ) διδακτικές ανάγκες της ειδίκευσης Γλωσσολογίας 
του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών.

Το εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την υψη−
λού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που 
αφορούν τις νεοελληνικές διαλέκτους, την ανάπτυξη 
εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικά 
προβλήματα και διαχείριση κοινωνικών ταυτοτήτων που 
αφορούν διαλεκτόφωνους, και τέλος, στη διάσωση της 
γλωσσικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 2
Σκοπός − Αντικείμενο εργασιών − Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη υπαρχόντων κενών και ελλείψεων στο 

σχεδιασμό, οργάνωση και συμπλήρωση της γλωσσο−
λογικής έρευνας στην Ελλάδα, η οποία αγνοεί, σε με−
γάλο βαθμό, τα διαλεκτικά δεδομένα. Το συγκεκριμένο 
ερευνητικό αντικείμενο είναι υψίστης εθνικής σημασίας 
δεδομένου ότι συμβάλλει στη διάσωση της γλωσσικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία 
έχουν ως στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη μελέτη 
των Νεοελληνικών Διαλέκτων της Κοινής Νεοελληνικής.

3. Τη συστηματική καταγραφή και μελέτη των νε−
οελληνικών διαλέκτων στα επίπεδα της φωνολογίας, 
μορφολογίας, σύνταξης και λεξικού. 

4. Την προβολή του πλούτου της ποικιλίας της ελλη−
νικής γλώσσας σε διεθνές επίπεδο.

5. Τη δημιουργία του πρώτου διαλεκτικού άτλαντα 
της ελληνικής γλώσσας.

6. Τη δημιουργία διαλεκτικού αρχείου που θα περιλαμ−
βάνει γραπτές πηγές (γλωσσάρια, γραμματικές, παλαιές 
περιγραφές διαλέκτων, κείμενα σε διαλεκτικό υλικό) και 
τη συλλογή ηχογραφημένου διαλεκτικού λόγου.

7. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης διαλεκτικού υλι−
κού προφορικού λόγου, του πρώτου για τις νεοελληνικές 
διαλέκτους.

8. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης διαλεκτικών φαι−
νομένων που προέρχονται από την αποδελτίωση εγ−
γράφων, χειρογράφων και γενικότερα γραπτού υλικού.

9. Την κατανόηση, περιγραφή και ερμηνεία των γλωσ−
σικών μηχανισμών που καθορίζουν τη γλωσσική ποικιλία 
και αλλαγή.

11. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, και πιο συγκεκρι−
μένα, την άσκηση των φοιτητών στην έρευνα, μελέτη 
και ανάλυση διαλεκτικών δεδομένων.

12. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.
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13. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε−
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλ−
λων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και 
την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων.

14. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς». 

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα της ειδίκευ−
σης Γλωσσολογίας και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ 
της ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολο−
γίας που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα 
επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέρο−
ντα καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού επιστημονι−
κού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, το έργο των 
οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες 
του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και 
μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου, και ορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του 
Ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ−
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 
και επί πλέον:

α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Φιλολογίας το πρόγραμμα λειτουργίας για 
τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του Ερ−
γαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους.

β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών 
και του εξοπλισμού στην ειδίκευση. 

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί−
ζεται με το εργαστήριο.

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.

ε) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων του Τμήματος και για την παροχή ερευνητικού 
και διδακτικού έργου,

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε 
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις,

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο 
προσωπικό

• την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το 
προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που 
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά. 

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει 
ήδη παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για 
τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για α) την 
τοποθέτηση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού 
που είναι αναγκαίος για την εκπόνηση ερευνητικών δρα−
στηριοτήτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, 
καθώς και β) τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή−
σεων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονι−
σμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που εκπονείται στο εργαστήριο στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ−
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυ−
ντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη 
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όρ−
γανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και 
απασχόληση επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με 
τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του 
εργαστηρίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

Άρθρο 6
Έσοδα−Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι−
στήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

 6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10809

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

− Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας. 

− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
− Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών 
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
− Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
− Βαθμολόγια φοιτητών 
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα−
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ (ΕΝΕΔΙ)», και αναγρά−
φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. 
Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυ−
ντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
του Τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένο το 
Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Φιλολογίας 
και την προσθήκη του τίτλου καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
 Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Πάτρα, 21 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 917/9773 (4)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης» («Master 
in Education»).

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/16−7−2008) 

«Θεσµικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του 
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/02−08−2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228/τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159/τ.Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
24/τ.Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/ 
τ.Α΄).

4. 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 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Την αριθ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄/1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συ−
νεδρία αριθμ. 6/17−3−2015). 

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με την 
Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
58/14−5−2015).

8. Το αριθμ. 2736/1−11−2013 διαβιβαστικό έγγραφο της 
Α.ΔΙ.Π από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί 
η Εξωτερική Αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, 
στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» 
(Master in Education), σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 
είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στους επιμέρους κλά−
δους αυτών των Επιστημών. Το Πρόγραμμα στοχεύει 
αφενός στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης 
και της επιστημονικής έρευνας και αφετέρου στην 
εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών, ικανών να 
ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα 
στο έργο τους.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να 
συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους για την 
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απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και να αξιοποιη−
θούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία 
που συνδέονται με την Εκπαίδευση. Παράλληλα με την 
ερευνητική του αποστολή, το ΠΜΣ αποβλέπει και στην 
κατάρτιση ανώτατων στελεχών της Εκπαίδευσης που 
θα μπορούν να αναλάβουν συμβουλευτικά και διευθυ−
ντικά καθήκοντα καθώς και ειδικών για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και διδασκαλίας. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Tο ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (MΔE) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master 
in Education).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και 
άλλων Τμημάτων που έχουν σχέση με την Εκπαίδευση 
και προέρχονται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και 
από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικει−
μένων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσ−
σερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή οκτώ (8) εξάμηνα 
μερικής φοίτησης. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120. 
Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε επτά υποχρεωτικά μα−
θήματα (συνολικά 42 ECTS) και σε οχτώ κατ’ επιλογήν 
μαθήματα (συνολικά 48 ECTS) (κατά τα εξάμηνα Α΄, Β΄ 
και Γ΄), καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική 
Διπλωματική Εργασία (συνολικά 30 ECTS) κατά το Δ΄ 
εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΜΔΕ είναι εξαμηνιαία. Η δι−
δασκαλία θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική 
γλώσσα. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και 
η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως 
εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτική άσκηση, επικουρικό 
έργο (κ.ά.) είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για την αξιολόγηση του φοιτητή. 

Το πρώτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τρία υπο−
χρεωτικά μαθήματα (6ECTS*3=18 ECTS) και τέσσερα 
μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων επιλέγονται δύο 
(6ECTS*2=12 ECTS). Το δεύτερο εξάμηνο σπουδών πε−
ριλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα (6ECTS*2=12 
ECTS) και δέκα μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων 
επιλέγονται τρία (6ECTS*3=18 ECTS). Το τρίτο εξάμη−
νο σπουδών περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα 
(6ECTS*2=12 ECTS) και εννέα μαθήματα επιλογής, εκ των 
οποίων επιλέγονται τρία (6ECTS*3=18 ECTS). Το τέταρτο 
εξάμηνο των σπουδών περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 
της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 
30 ECTS.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε

6 Θεωρίες Eκπαίδευσης Υ

6 Ψυχολογία παιδιού και εφήβου Υ

6 Εφαρμοσμένη στατιστική Υ

2Χ6=12 Δύο (2) Μαθήματα επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν δύο (2) 

από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής κατά το Α’ εξάμηνο)

6 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
και διαφοροποιημένοι πληθυσμοί Ε

6 Φιλοσοφία της Παιδείας Ε

6 Πολιτισμικές βάσεις της εκπαίδευσης Ε

6 Ιστορία της Εκπαίδευσης Ε

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

6 Σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας Υ

6 Η Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές 
Επιστήμες Υ
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3Χ6=18 Τρία (3) μαθήματα επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τρία (3) από 
τα παρακάτω μαθήματα επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο)

6 Αναλυτικά Προγράμματα, Σχεδιασμός διδασκαλίας 
και Αξιολόγηση  Ε

6 Κοινωνικογνωστικές διαδικασίες της μάθησης           Ε

6 Ψυχογλωσσολογία Ε

6 Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες−Εκπαίδευση 
κωφών μαθητών Ε

6 Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας Ε

Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση Ε

6 Επικοινωνία και Μάθηση στην τάξη των Μαθηματι−
κών Ε

6 Εκπαίδευση και Ισότητα Ε

6 Ειδικά Θέματα Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας Ε

6 Σχολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα Ε

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

6 Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικούς φορείς Υ

6 Καθοδηγούμενη Μελέτη Υ

3Χ6=18 Τρία (3) μαθήματα επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ 30ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τρία (3) από 
τα παρακάτω μαθήματα επιλογής κατά το Γ’ εξάμη−
νο)

6 Διδασκαλία μαθητών από δίγλωσσα−πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα και Πολυγραμματισμοί Ε

6 Ψυχολογία της γραπτής έκφρασης Ε

6 Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία Ε

6 Ειδικά Θέματα Εφαρμογών των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ε

6 Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Ε

6 Γραμματισμός, Παιδαγωγική του Γραμματισμού και 
Πολυγραμματισμοί Ε

Εκπαίδευση και Ταυτότητα Ε

Διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών Ε

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των Μαθημα−
τικών και των Φυσικών Επιστημών Ε

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΔΕ30 30 ECTS Διπλωματική Εργασία Υ

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 

ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπή και της αλλοδαπής καθώς 
και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται 
στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ 
τ.Α΄/16−7−2008).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγωγι−
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη−
μίου Πατρών επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του ΠΜΣ στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης». Για τη λει−
τουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδα−
σκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, μέσω της Βιβλιο−
θήκης του Τμήματος και της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) πα−
ρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
(eClass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες 
Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, 
κ.λπ. Η δε πρακτική άσκηση του κάθε φοιτητή επιτε−
λείται σε εκπαιδευτικούς φορείς με την εποπτεία του 
επιβλέποντος καθηγητή. 

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α΄ 
της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
το 65% των ετήσιων εσόδων του ΠΜΣ προορίζεται για 
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του. Κατά συνέ−
πεια, το κόστος λειτουργίας του ανέρχεται στο ποσό των 
28,800 €, αναλύεται δε σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό σε ευρώ

1. Υποτροφίες 8.000

2. Δαπάνες για αναλώσιμα 1.500

3. 
Μετακινήσεις, συμμετοχή σε 
συνέδρια, έξοδα διαμονής 
και φιλοξενίας

6.000

4. 
Αποζημιώσεις προσωπικού 
(διδακτικού, τεχνικού και δι−
οικητικού προσωπικού)

13.000

5. Δαπάνες δημοσιότητας 300

ΣΥΝΟΛΟ 28.8000

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δί−
δακτρα καθώς και από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά 
προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις – Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 19 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 926/9812 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34973/Β7/29.3.2012 (ΦΕΚ 

1028/Β΄/3−4−2012) Υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπι−
στημίου Πατρών, όπως έχει τροποποιηθεί με νεό−
τερη απόφαση.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/16−7−2008) 

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του 
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4−9−2009) και του άρθρου 37, 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/2−8−2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228/Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ 
τ.Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ 
τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄)

4. 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 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

5. Την αριθμ. 34973/Β7/29−3−2012 (ΦΕΚ 1028/Β΄/3−4−2012) 
υπουργική απόφαση, που αφορά στην Αντικατάσταση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Την αριθ. 94133/Β7/16−8−2012 (ΦΕΚ 2409/Β΄/31−8−2012) 
υπουργική απόφαση, που αφορά στην Τροποποίηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Χημείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 1/4−2−2015).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 58/14−5−2015).

9. Το αριθμ. 51401/21−5−2010 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος Χημείας, καθώς και το αριθμ. 1006/7−7−2011 
έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει 
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 34973/Β7/29−3−2012 (ΦΕΚ 
1028/Β΄/3−4−2012) Υπουργική απόφαση που αφορά στο 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πα−
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τρών, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση, 
ως ακολούθως:

Α. Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών» αντι−
καθίσταται, ως ακολούθως:

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις:

1. «Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και 
Νανοδομημένα Υλικά»

2. «Κατάλυση, Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής 
Ενέργειας»

3. «Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία»
4. «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτε−

χνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων» και 
5. «Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες»
Β. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» τροποποι−

είται, ως ακολούθως:

1. Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και 
Νανοδομημένα Υλικά

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Συνθετική Ανόργανη, Οργανική, και 
Οργανομεταλλική Χημεία 10

Σύνθεση Προηγμένων Πολυμερικών 
και Νανοδομημένων Υλικών 10

Βιβλιογραφική Επισκόπηση και 
Ερευνητική Μεθοδολογία 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Τεχνικές Ταυτοποίησης και 
Χαρακτηρισμού Συνθετικών 
Προϊόντων και Υλικών

10

Ιδιότητες και Εφαρμογές 
Λειτουργικών και Νανοδομημένων 
Υλικών

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
1. Έναρξη Ερευνητικής 
Δραστηριότητας

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία:
2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση 
Ερευνητικής Δραστηριότητας 
3. Συγγραφή και Παρουσίαση 
Διπλωματικής Εργασίας 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

2. Κατάλυση, Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής 
Ενέργειας

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και 
αξιολόγηση στερεών καταλυτών 10

Αντιρρύπανση αέρα 10
Βιβλιογραφική Επισκόπηση και 
Ερευνητική Μεθοδολογία 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Αντιρρύπανση υδάτων και εδαφών 10
Παραγωγή βιοκαυσίμων 10
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
1. Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία:
2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση 
Ερευνητικής Δραστηριότητας 
3. Συγγραφή και Παρουσίαση 
Διπλωματικής Εργασίας 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

3. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Μικρο/νανοτεχνολογία – Χημικοί 
Αισθητήρες 10

Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το 
Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας 10

Βιβλιογραφική Επισκόπηση και 
Ερευνητική Μεθοδολογία 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και 
Νανόκοσμο:
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι

10

Επιστήμη Διαχωρισμών 10
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
1. Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία:
2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση 
Ερευνητικής Δραστηριότητας 
3. Συγγραφή και Παρουσίαση 
Διπλωματικής Εργασίας 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

4. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνο−
λογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Βιοχημική Ανάλυση – Κλινική Βιοχημεία 10
Προκεχωρημένη Βιοχημεία 10
Βιβλιογραφική Επισκόπηση και 
Ερευνητική Μεθοδολογία 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Μοριακή Φαρμακολογία – 
Ανοσολογία 10

Μοριακή Βιολογία – Μοριακή 
Βιοτεχνολογία 10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
1. Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία:
2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση 
Ερευνητικής Δραστηριότητας 
3. Συγγραφή και Παρουσίαση 
Διπλωματικής Εργασίας 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

5. Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Πράσινη Χημεία και Κατάλυση στην 
Πράσινη Χημεία 10

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Χημικών 
Διεργασιών και Εναλλακτικοί 
Διαλύτες

10

Βιβλιογραφική Επισκόπηση και 
Ερευνητική Μεθοδολογία 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την 
παραγωγή χημικών και ενέργειας 10

Ενεργειακή αποδοτικότητα, νέες 
τεχνολογίες και Βιομηχανική 
Οικολογία

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
1. Έναρξη Ερευνητικής 
Δραστηριότητας

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες (ΠΜ)
ECTS CREDITS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία:
2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση 
Ερευνητικής Δραστηριότητας 
3. Συγγραφή και Παρουσίαση 
Διπλωματικής Εργασίας 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Γ. Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων» αντικαθίσταται, 
ως ακολούθως:

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί−
ζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50). Επιπλέον του 
αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148/16−7−2008/Α΄).

Πάτρα, 20 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009902805150012*


		2015-05-29T12:38:01+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




