
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την πρα-
κτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έτος 2020.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1459/22109/5-7-2018 
(Β’ 3158) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με την υπ’ αρ. 26/157/5754/12-02-2020 (Β’ 
632) απόφαση της Συγκλήτου, του κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και 
Ευφυών Υποδομών» του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

3 Τροποποίηση του Κανονισμού των Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Β’ 2988/2018) όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β’ 
156/2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Ζ1/80138 (1)
Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την 

πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το 

έτος 2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπου-

δαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 56), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 
του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
(Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 
του ν. 2327/1995 (Α’ 210).

2. Της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κα-
τάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) 
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της 
Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) και του άρ-
θρου 13 του ν. 2640/1998 Δευτεροβάθμια τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Α’ 206) 
Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις.

3. Του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).

4. Των άρθρων 23, 66 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Της περ. β της παρ.1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195).

6. Του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 Α 
του ν. 1558/1985 (Α’ 137) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του άρθρου 30 του π.δ. 160/2008 «Πρότυπος Γενικός 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» (Α’ 220).

8. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

9. Του π.δ. 18/2018 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Α’ 31), όπως ισχύει.

10. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Του π.δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτησης Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 120).

12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

15. Του ν. 4622/2019 (Α’ 133) Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
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κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.

16. Την υπ’ αρ. Υ3/2020 - Β’ 48 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

17. Την υπ’ αρ. 47/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).

18. Την υπ’ αρ. ΠΑ 340/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

19. Την υπ’ αρ. 6632/Υ1/25.07.2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β΄ 3009).

20. Τα εγκεκριμένα προγράμματα Σπουδών των Σχο-
λών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δημοσιευ-
μένα στους Οδηγούς Σπουδών των Σχολών Πολιτικών 
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Το-
πογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Με-
ταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

21. Την απόφαση Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, συνεδρίαση 12η/2019 / 20-12-2019, Θέμα 
4δ., Θέματα Πρακτικής Άσκησης Σχολών (Πολιτικών 
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Το-
πογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Με-
ταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) - 
Έγκριση Προτάσεων Σχολών και Καθορισμός Μηνιαίας 
Αποζημίωσης.

22. Το υπ’ αρ. 8963/24-2-2020 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έτους 
2020 σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών των 
Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανι-
κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών 
Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολό-
γων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών για το έτος 2020.

23. Την υπ’ αρ. 8282/20-2-2020 βεβαίωση εγγραφής 
Πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για την 
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το έτος 2020, της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου με ημερομηνία 20-2-2020 και τις αντίστοιχες 
αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων ΑΔΑ: 

i) ΑΔΑ 65ΠΜ46ΨΖΣ4-5ΔΝ αριθ.πρωτ: Πιστ-3/2020, 
ΑΝ3/2020 και

ii) ΑΔΑ ΩΡΥ646ΨΖΣ4-4ΥΦ, αριθ.πρωτ: Πιστ-7/2020, 
ΑΝ7/2020.

24. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/112/37668/Β1/16-03-2020 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη η οποία ανέρχε-
ται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων και 
διακοσίων εξήντα ένα ευρώ (846.261,02 €) για το οικο-
νομικό έτος 2020 και καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΚΑΕ 4121.01 και 0561) και από 
την πράξη Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης- ΕΜΠ με κωδικό ΜIS 5033062, Ε.Υ.Δ. 1090225- του 
Ε.Π., Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία (ΕΠΑνΕΚ) (ΣΑΕ 2018ΣΕ14510009), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε συνολικά για όλες τις Σχολές του ΕΜΠ χί-
λιες ενενήντα (1.090) θέσεις πρακτικής άσκησης, συνο-
λικής διάρκειας πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης 
χιλίων διακοσίων ογδόντα δύο (1.282) μηνών για τους 
φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολό-
γων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών 
Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου που θα μετέχουν στην πρακτική άσκηση, 
για το έτος 2020 σε ιδιωτικούς και σε εποπτευόμενους 
φορείς των Υπουργείων ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-
ΤΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

2. Ορίζουμε μηνιαία αποζημίωση ύψους πεντακοσίων 
τριάντα τριών ευρώ (533 €) ανά φοιτητή, περιλαμβανο-
μένης και της εργοδοτικής εισφοράς του ΕΦΚΑ, για την 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εντός και εκτός 
Ελλάδος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης πρακτικής 
άσκησης διάρκειας μικρότερης του μήνα, το καταβαλ-
λόμενο ποσό μειώνεται ανάλογα.

3. Ορίζουμε εφάπαξ αποζημίωση ύψους εκατόν είκοσι 
επτά ευρώ (127 €) για τη σύνταξη έκθεσης αναφοράς 
πεπραγμένων, η οποία θα γίνει μετά το πέρας της πρα-
κτικής άσκησης. Η αποζημίωση αυτή θα χορηγείται μόνο 
σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής 
άσκησης, όπως αυτό θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο οποίο έλαβε 
χώρα η πρακτική άσκηση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης Υφυπουργός Παιδείας
και Επενδύσεων και Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 78/723/19957 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1459/22109/5-7-2018 

(Β’ 3158) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει με την υπ’ αρ. 26/157/5754/12-02-2020 

(Β’ 632) απόφαση της Συγκλήτου, του κανονι-

σμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων 

και Ευφυών Υποδομών» του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Πατρών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

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

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

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

3. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 (Β’ 4334) υπουργι-
κή απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/ 
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοι-
πά 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 (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) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», 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) 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α’ 133).

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

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

9. Τις υπ’ αρ. α) 1459/22109 05-07-2018 (Β’ 3158) 
αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικά με έγκριση Κανονι-

σμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών 
Υποδομών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, και 
β) 26/157/5754/12-02-2020 (Β’ 632) Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 1459/22109/5-7-2018 (Β’ 3158) απόφασης της 
Συγκλήτου του Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, 
Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών» του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 15/06-05- 2020).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 24/27.5.2020)

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 168/22.6.2020).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1459/22109/5-7-2018 
απόφασης (Β’ 3158) του κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο: «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων 
και Ευφυών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση με αριθμό 26/157/5754/12-02-2020 (Β΄ 632) 
και ισχύει, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 4
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η παράγραφος 4.4 τροποποιείται ως εξής:
«4.4 Η επιλογή γίνεται βάσει των κριτηρίων που ανα-

φέρονται στην πρόσκληση και στα οποία περιλαμβά-
νονται ο γενικός βαθμός του πτυχίου/διπλώματος, η 
βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδο-
ση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται 
στο προπτυχιακό επίπεδο και η τυχούσα ερευνητική 
ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας οι υποψήφιοι καλούνται από 
τη ΣΕ σε συνέντευξη.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι προς επιλογή απόφοιτοι μη 
Πολυτεχνικών Σχολών οφείλουν να εξεταστούν επιτυ-
χώς σε έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. Η 
αποτυχία σε ένα ή περισσότερα των μαθημάτων αυτών 
σημαίνει αυτόματη απόρριψη της αίτησής τους. Τα ανά 
ειδίκευση του ΠΜΣ εξεταζόμενα μαθήματα αναφέρονται 
στο Παράρτημα 4 του παρόντος κανονισμού. 

Η εξεταστέα ύλη και ενδεικτική βιβλιογραφία αναφέ-
ρονται στα περιγράμματα των μαθημάτων του Προγράμ-
ματος Προπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων 
καθορίζονται στη πρόσκληση».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26484 Τεύχος B’ 2649/30.06.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Tο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 τροποποιείται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
«Κατάλογος προπτυχιακών μαθημάτων στα οποία οφεί-

λουν να εξεταστούν οι υποψήφιοι προς επιλογή για το 
ΠΜΣ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών.
Προπτυχιακά μαθήματα 
για την Ειδίκευση Α

Προπτυχιακά 
μαθήματα για 
την Ειδίκευση Β

Προπτυχιακά 
μαθήματα για την 
Ειδίκευση Γ

Σχεδιασμός γραμμικών 
στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος

Υδραυλική Τεχνική της 
Κυκλοφορίας

Σχεδιασμός 
Μεταλλικών στοιχείων

Υδρολογία Σχεδιασμός Οδών

Εδαφομηχανική Ι Καθαρισμός 
Νερού

Διαχείριση 
Τεχνικών Έργων

Ανάλυση γραμμικών 
φορέων με μητρώα

Επεξεργασία 
Λυμάτων

Ανάλυση και 
Σχεδιασμός 
Μεταφορών I

Μηχανική των υλικών Ρευστομηχανική Ευφυή 
Συστήματα 
Μεταφορών

Ανάλυση κατασκευών 
με τη μέθοδο των 
πεπερασμένων 
στοιχείων

Χημεία 
Περιβάλλοντος

Οργάνωση Έργων 
και Εργοταξίων

».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1459/22109/5-7-2018

(Β’ 3158) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την απόφα-
ση με αριθμό 26/157/5754/12-02- 2020 (Β’ 632).

Μεταβατικές διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ισχύουν οι προ-
ηγούμενες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 24 Ιουνίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 79/724/19959 (3)
Τροποποίηση του Κανονισμού των Διδακτορι-

κών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Πατρών (Β’ 2988/2018) όπως έχει διορθωθεί 

και ισχύει (Β’ 156/2019). 

 Η ΣΥΚΛΗΤΟΣ 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» και ειδικότερα τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης δι-
δακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα»,

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α’ 148).

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση 604/5.5.2020).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 168/22.6.2020).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Tην τροποποίηση του Κανονισμού του Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 2988) 
όπως έχει διορθωθεί και ισχύει (Β’ 156/2019), για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων

5.1 Κάθε ενδιαφερόμενος για εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση (διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
• Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου (εφόσον υπάρχει)
• Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον 

υπάρχουν)
• Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών
• Τρεις συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο που θα 

διατίθεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
• Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
• Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για 

τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του 
στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος και τους 
γενικότερους στόχους του (επιστημονικούς, επαγγελ-
ματικούς κ.λπ.).

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται διαδικτυακά μέσω 

της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής υπο-
ψηφιοτήτων του Πανεπιστημίου ή του Τμήματος.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

10.1 Οι Υ.Δ. θα πρέπει να έχουν ως κύρια επιστημονική 
απασχόληση τις Διδακτορικές τους Σπουδές.

10.2 Οι Υ.Δ. θα πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή 
τους κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ως προθεσμία για την ανα-
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νέωση της εγγραφής ορίζεται η 1η Οκτωβρίου του αντί-
στοιχου ακαδημαϊκού έτους. Οι Υ.Δ. που παραλείπουν 
να εγγραφούν χωρίς να έχουν αναστολή φοίτησης δια-
γράφονται αυτόματα από το Διδακτορικό Πρόγραμμα.

10.3 Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να περατώσουν οργανω-
μένο κύκλο μαθημάτων όπως περιγράφεται στην πα-
ράγραφο 10.4.

10.4 Τα μαθήματα του Διδακτορικού Προγράμματος 
διαρθρώνονται ως εξής:

Κύκλος A. 
Φυσικές Επιστήμες (3 υποχρεωτικά μαθήματα)

Θερμοδυναμική (κωδικός: GCHEM_Α101)
Φαινόμενα Μεταφοράς (κωδικός: GCHEM_Α201)
Φυσικοχημεία (κωδικός: GCHEM_Α301)

Κύκλος B. 
Χημικές Επιστήμες (3 υποχρεωτικά μαθήματα)

Θερμοδυναμική (κωδικός: GCHEM_Α101)
Διαχυτικές διεργασίες (κωδικός: GCHEM_Α401)
Χημική Κινητική – Μηχανική Αντιδράσεων (κωδικός: 

GCHEM_Α501)
Κύκλος Γ. 
Μικτό Σχήμα (3 υποχρεωτικά μαθήματα από τα 
παρακάτω 5)

Θερμοδυναμική (κωδικός: GCHEM_Α101)
Φαινόμενα Μεταφοράς (κωδικός: GCHEM_Α201)
Φυσικοχημεία (κωδικός: GCHEM_Α301)
Διαχυτικές διεργασίες (κωδικός: GCHEM_Α401)
Χημική Κινητική – Μηχανική Αντιδράσεων (κωδικός: 

GCHEM_Α501).
Οι Υ.Δ. επιλέγουν έναν από τους 3 κύκλους μαθημάτων. 

Εάν επιλέξουν τον κύκλο Α, υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα του κύκλου Α. 
Εάν επιλέξουν τον κύκλο Β, υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα του κύκλου Β. 
Εάν επιλέξουν τον κύκλο Γ, υποχρεούνται να παρακολου-
θήσουν 3 από τα 5 μαθήματα του κύκλου Γ.

Η επιλογή του κύκλου μαθημάτων (Α ή Β ή Γ) γίνεται 
κατά προτίμηση μετά από συζήτηση του Υ.Δ. με τον επι-
βλέποντά του.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων και έγκριση της Συ-
γκλήτου.

10.5 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρε-
ωτική. Στην περίπτωση που ο Υ.Δ. αδυνατεί να παρακο-
λουθήσει μια παράδοση μαθήματος, πρέπει να ενημε-
ρώσει έγκαιρα τον διδάσκοντα εξηγώντας τους λόγους.

10.6 Οι βαθμοί σε κάθε μάθημα είναι αλφαβητικοί με 
βάση την παρακάτω κλίμακα: A (= άριστα), B (= άνω του 
μέσου όρου), C (= κάτω του μέσου όρου), D (= φτωχή). 
Δεν υπάρχει ένδειξη pass – fail.

10.7 Μετά από 2 εξάμηνα παρουσίας του Υ.Δ. στο 
Διδακτορικό Πρόγραμμα, όλοι οι Υ.Δ. υποχρεούνται να 
κάνουν προφορική παρουσίαση του ερευνητικού τους 
αντικειμένου σε Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξι-
ολόγησης είναι 5-μελής και απαρτίζεται από την 3-μελή 
συμβουλευτική επιτροπή του Υ.Δ. συν 2 μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος τα οποία είναι κοινά για όλους τους Υ.Δ. και 

έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το κάθε 
μέλος της Επιτροπής αξιολογεί την παρουσίαση του Υ.Δ. 
με κλίμακα A, B, C, D. Η ακριβής ημερομηνία της προφο-
ρικής παρουσίασης αποφασίζεται από την Συνέλευση 
του Τμήματος και ανακοινώνεται έγκαιρα στους υπο-
ψηφίους διδάκτορες (τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα).

10.8 Οι βαθμοί στα τρία μαθήματα που έχει παρακο-
λουθήσει ο Υ.Δ. και στην προφορική παρουσίαση (συ-
νολικά 8 βαθμοί), όπως και η γενικότερη παρουσία του 
στο Τμήμα, αξιολογούνται από το Τμήμα, και υπάρχει 
ανατροφοδότηση προς τον Υ.Δ.

10.9 Κάθε έτος μετά την εισαγωγή του στο Διδακτορικό 
Πρόγραμμα, και για την ακρίβεια μέχρι την 1η Ιουλίου για 
Υ.Δ. που εισήχθησαν στο Διδακτορικό Πρόγραμμα κατά 
το Φθινοπωρινό εξάμηνο ή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 
για Υ.Δ. που εισήχθησαν στο Διδακτορικό Πρόγραμμα 
κατά το Εαρινό εξάμηνο, ο Υ.Δ. υποχρεούται να υποβάλ-
λει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προς την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) σχετικά με την πρόοδο 
της Διδακτορικής του Διατριβής (σχετικό έντυπο παρατί-
θεται στο Παράρτημα 3). Αντίγραφο του υπομνήματος, 
καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου, 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ. που δια-
τηρεί η Γραμματεία του Τμήματος. Με τη συμπλήρωση 
της ελάχιστης χρονικής διάρκειας για την απονομή του 
Διδακτορικού Διπλώματος (3 ή 4 χρόνια, βλ. παρ. 8.1) η 
Τ.Σ.Ε. κρίνει και εισηγείται την παράταση ενός επιπλέον 
έτους για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. 
Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και τη συμπλήρωση 
της μέγιστης διάρκειας (βλ. παρ. 8.2) για την απονομή 
του Διδακτορικού Διπλώματος.

10.10 Ανά έτος, και όποτε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
από αρκετούς Υ.Δ. για συγκεκριμένο αντικείμενο, μέλη 
ΔΕΠ μπορούν να προτείνουν εθελοντικά τη διδασκαλία 
μαθημάτων τύπου Special Topics (δηλ., με έμφαση σε 
συγκεκριμένο αντικείμενο) και με ελεύθερο (δηλ. καθο-
ριζόμενο από τον διδάσκοντα) format τόσο διδασκαλίας 
όσο και αξιολόγησης των Υ.Δ. που θα το παρακολου-
θήσουν. Η τελική απόφαση (θετική ή αρνητική) για τη 
διδασκαλία ενός τέτοιου μαθήματος παίρνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

10.11 Τα μαθήματα τύπου Special Topics μπορούν να 
διδάσκονται και από επισκέπτες ερευνητές (π.χ., post-
docs, επισκέπτες ερευνητές, επισκέπτες μέλη ΔΕΠ) εκτός 
Τμήματος.

10.12 Με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, ο Υ.Δ. 
μπορεί να παρακολουθήσει και άλλα μεταπτυχιακά μα-
θήματα από αυτά που προσφέρονται είτε σε μεταπτυ-
χιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών είτε σε 
άλλα Πανεπιστήμια.

10.13 Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει αποφάσεις 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για θέματα που 
σχετίζονται με την απαλλαγή Υ.Δ. από μαθήματα που 
έχουν διδαχθεί σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Απαι-
τείται σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η πιθανή 
αντιστοίχιση με το μάθημα του Προγράμματος Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος, σχετική εισήγηση της 
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Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και έγκριση από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

10.14 Σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων του 
Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών, ισχύουν τα εξής:

α. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει με την έναρξη 
του χειμερινού/εαρινού εξαμήνου και ολοκληρώνεται με 
τη λήξη του, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που 
ανακοινώνεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Διδακτορικού Προ-
γράμματος Σπουδών ανακοινώνεται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ. Για κάθε μάθημα υπάρχει αναλυτική περιγραφή 
(syllabus) στην οποία περιλαμβάνονται η ύλη του μα-
θήματος που θα διδαχθεί, το κύριο και τα βοηθητικά 
συγγράμματα, το πρόγραμμα των ασκήσεων/εργασιών, 
και ο τρόπος βαθμολόγησης.

δ. Όλα τα μαθήματα του Διδακτορικού Προγράμματος 
Σπουδών του Τμήματος είναι διαθέσιμα και στην Αγγλική 
γλώσσα.

ε. Σε όλα τα μαθήματα υπάρχει υποχρεωτικά τελική 
εξέταση.

10.15 Οι Υ.Δ. οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια 
και επιστημονικά συνέδρια και να επιδιώκουν τη διεθνο-
ποίηση και την αναγνώριση της έρευνάς τους με δημο-
σιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους με 
το σύστημα κριτών.

10.16 Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να παρακολουθούν τα 
σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Τμήμα και να 
υπογράφουν το σχετικό έντυπο παρακολούθησης. Στην 
περίπτωση που ο Υ.Δ. αδυνατεί να παρακολουθήσει κά-
ποιο σεμινάριο, πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύ-
θυνο σεμιναρίων, εξηγώντας τους λόγους.

10.17 Για την απονομή του Δ.Δ., ο Υ.Δ. θα πρέπει να 
έχει δημοσιεύσει μια (1) τουλάχιστον εργασία σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό με κριτές (περιοδικό που να έχει 
Impact Factor και να εμφανίζεται στο web of science).

10.18 Για την απονομή του Δ.Δ., ο Υ.Δ. θα πρέπει να 
συμπληρώσει επικουρικό έργο τουλάχιστον τριών (3) 
εξαμηνιαίων μαθημάτων. Οι Υ.Δ. που δεν μιλούν Ελληνι-
κά μπορούν να απαλλαχθούν από την υποχρέωση αυτή 
και να προσφέρουν αντίστοιχο έργο στο Τμήμα μετά από 
σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Τουλάχιστον ένα (1) 
από τα τρία (3) επικουρικά θα πρέπει να είναι σε μάθημα 
διαλέξεων. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι 
Υ.Δ. που δεν μιλούν ελληνικά.

10.19 Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανα-
τίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επι-
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

10.20 Σε Υ.Δ. με άριστες επιδόσεις κατά τα πρώτα 2 εξά-
μηνα των σπουδών τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του 
Τμήματος (τόσο στα μαθήματα όσο και στην ερευνητική 
τους εργασία όπως αξιολογείται από την προφορική τους 
παρουσίαση στο τέλος του 1ου έτους των Διδακτορικών 
τους Σπουδών) χορηγείται βραβείο Άριστης Προόδου. Η 
απόφαση για τη χορήγηση βραβείου Άριστης Προόδου 
λαμβάνεται από το Τμήμα κατά την αξιολόγηση της προ-
όδου του συνόλου των Υ.Δ. της συγκεκριμένης περιόδου 

(τον Οκτώβριο-Νοέμβριο για τους Υ.Δ. που εισήχθησαν 
στο Διδακτορικό Πρόγραμμα το Φθινοπωρινό εξάμηνο 
του προηγούμενου έτους, τον Μάρτιο-Απρίλιο για τους 
Υ.Δ. που εισήχθησαν στο Διδακτορικό Πρόγραμμα το 
Εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου έτους).

10.21 Ανά έτος, και μετά από αξιολόγηση όλων των 
διατριβών που απονεμήθηκαν το συγκεκριμένο έτος, 
χορηγείται βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής. 
Η απόφαση για τη χορήγηση του βραβείου καλύτερης 
διδακτορικής διατριβής λαμβάνεται από τα μέλη της 
Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. οι οποίοι 
και αξιολογούν το σύνολο των διδακτορικών διατριβών 
που απονεμήθηκαν το συγκεκριμένο έτος από το Τμήμα.

Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

11.1 H διαγραφή Υ.Δ. είναι δυνατή με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Μεταξύ των λόγων για τη 
διαγραφή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

1. Ανεπαρκής πρόοδος του Υ.Δ. όπως τεκμηριώνεται 
από την αξιολόγησή του κατά τα πρώτα 2 εξάμηνα πα-
ρουσίας τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.

2. Ανεπαρκής πρόοδος του Υ.Δ. όπως τεκμηριώνεται 
από δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς αρνητικές εκθέσεις 
προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

3. Υ.Δ. που δεν παρακολούθησε τα προβλεπόμενα μαθή-
ματα ή που δεν υπέβαλλε εγγράφως το ετήσιο αναλυτικό 
υπόμνημα προς την Τ.Σ.Ε. σχετικά με την πρόοδο της Διδα-
κτορικής του Διατριβής (βλ. παρ. 10.9) ή που δεν διεξήγαγε 
έρευνα για δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα εξάμηνα.

4. Υ.Δ. που δεν ανταποκρίθηκε στις εκπαιδευτικές υπη-
ρεσίες που του ανατέθηκαν από το Τμήμα.

5. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς.

6. Αξιόποινες πράξεις του Υ.Δ. που έχουν τελεσιδικήσει 
και εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα 
στο οποίο φιλοξενείται.

7. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον Υ.Δ..
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1387/21064/29.06.2018 

(Β’ 2988) απόφαση της Συγκλήτου, όπως διορθώθηκε και 
ισχύει (Β’ 156/2019).

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

16.1 Για τους εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Γενική Συ-
νέλευση του Τμήματος ύστερα από σχετική εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

16.2 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κα-
νονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως . 

 Πάτρα, 24 Ιουνίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   
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*02026493006200008*

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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