
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

2 Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

3 Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρονες προσεγ-
γίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. πράξης 1227 (1)
Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 
114/τ.Α'/4-8-2017).

2. Την υπ' αριθμ. ΣΙ730/17-2-2015 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών περί διορισμού του Καθηγητή Μελετίου -
Αθανασίου Δημόπουλου ως Πρύτανη του ΕΚΠΑ με πλή-
ρη θητεία (ΦΕΚ 58/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-2-2015).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2817/
2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 78/τ.Α'/
14-3-2002).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του
π.δ. 117/2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ: 99/τ.Α'/1-5-2002).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ: 195/τ.Α'/6-9-2011), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(ΦΕΚ: 32/τ.Α'/11-2-2014).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.  4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 
83/τ.Α'/11-5-2016).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.  4415/2016 
(ΦΕΚ: 159/τ.Α'/6-9-2016), όπως ισχύει μετά την αντικα-
τάσταση της περ. α' του άρθρου αυτού από την παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ: 17/τ.Α'/15-2-2017).

9. Την υπ' αριθμ. 59950/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλο-
ποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20
του ν. 4452/2017 (Α' 2017) διατάξεων που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας»».

10. Το υπ' αριθμ. 1617021773/22-3-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

11. Την υπ' αριθμ. 598/7-12-2016 αίτηση του Αθανα-
σίου Παπαευσταθίου, Τεχνολόγου Εργαστηρίων της ΠΕ 
κατηγορίας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ περί ένταξης σε 
θέση μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την από 21-3-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής περί συγκρότησης Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του ενδιαφερό-
μενου υπαλλήλου.

13. Την αριθμ. 134/24-5-2017 εισηγητική έκθεση της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

14. Την από 29-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής περί ένταξης του Παπαευ-
σταθίου, στην κατηγορία ΕΤΕΠ.

15. Την από 16-3-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου με την οποία κατανέμεται, μεταξύ άλλων, μία 
(1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Επιστη-
μών Υγείας.

16. Την από 1-6-2018 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας με την οποία κατανέμεται, με-
ταξύ άλλων, μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στην 
Ιατρική Σχολή.

17. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδια-
φερόμενου υπαλλήλου.

18. Το γεγονός ότι από τη παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Tην ένταξη του Αθανασίου Παπαευσταθίου του Γεωρ-
γίου, υπηρετούντος υπαλλήλου σε προσωρινή θέση ει-
δικότητας Τεχνολόγου Εργαστηρίων της ΠΕ κατηγορίας 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ), σε κενή οργανική θέση μέλους του προβλεπόμε-
νου από το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της ΠΕ 
κατηγορίας με βαθμίδα Α' του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 1225 (2)
Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 
114/τ.Α'/4-8-2017).

2. Την υπ’ αριθμ. ΣΙ730/17-2-2015 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών περί διορισμού του Καθηγητή Μελετίου -
Αθανασίου Δημόπουλου ως Πρύτανη του ΕΚΠΑ με πλή-
ρη θητεία (ΦΕΚ 58/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-2-2015).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2817/
2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 78/τ.Α'/
14-3-2002).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του π.δ. 117/
2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ: 99/
τ.Α'/1-5-2002).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ: 195/τ.Α'/6-9-2011), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(ΦΕΚ: 32/τ.Α'/11-2-2014).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.  4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 
83/τ.Α'/11-5-2016).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.  4415/2016 
(ΦΕΚ: 159/τ.Α'/6-9-2016), όπως ισχύει μετά την αντικα-
τάσταση της περ. α' του άρθρου αυτού από την παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ: 17/τ.Α'/15-2-2017).

9. Την υπ' αριθμ. 59950/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ: ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με 
την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων 
στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017 (Α' 2017) διατάξεων που 
αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και 
Ε.Τ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
Χώρας».

10. Το υπ’ αριθμ. 1617021773/22-3-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

11. Την υπ’ αριθμ. 1617019806/6-3-2017 αίτηση του 
Αντωνίου Αναλυτή, διοικητικού υπαλλήλου της ΠΕ κα-
τηγορίας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ περί ένταξης σε θέση 
μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας.

12. Την από 21-3-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής περί συγκρότησης Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του ενδιαφερό-
μενου υπαλλήλου.

13. Την αριθμ. 264/22-5-2017 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

14. Την από 30-6-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής περί ένταξης του Αντωνάκου, 
στην κατηγορία ΕΤΕΠ.

15. Την από 16-3-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου με την οποία κατανέμεται, μεταξύ άλλων, μία 
(1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Επιστη-
μών Υγείας.
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16. Την από 1-6-2018 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας με την οποία κατανέμεται, με-
ταξύ άλλων, μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στην 
Ιατρική Σχολή.

17. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδια-
φερόμενου υπαλλήλου.

18. Το γεγονός ότι από τη παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Tην ένταξη του Αντωνίου Αναλυτή του Ιωάννη, υπη-
ρετούντος υπαλλήλου σε οργανική θέση ειδικότητας 
Διοικητικού της ΠΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σε κενή οργα-
νική θέση μέλους του προβλεπόμενου από το άρθρο 29 
παρ. 3 του ν. 4009/2011 Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Α' 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

Η οργανική θέση που κατείχε ο ενδιαφερόμενος πριν 
από την ένταξη, καταργείται αντίστοιχα, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 66 παρ. β' του ν. 4415/2016.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 1226 (3)
Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 
114/τ.Α'/4-8-2017).

2. Την υπ’ αριθμ. ΣΙ730/17-2-2015 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών περί διορισμού του Καθηγητή Μελετίου -
Αθανασίου Δημόπουλου ως Πρύτανη του ΕΚΠΑ με πλή-
ρη θητεία (ΦΕΚ 58/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-2-2015).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2817/
2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 78/τ.Α'/
14-3-2002).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του π.δ. 117/
2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των με-
λών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ: 99/τ.Α'/1-5-2002).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ: 195/τ.Α'/6-9-2011), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(ΦΕΚ: 32/τ.Α'/11-2-2014).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.  4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 
83/τ.Α'/11-5-2016).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.  4415/2016 
(ΦΕΚ: 159/τ.Α'/6-9-2016), όπως ισχύει μετά την αντικα-
τάσταση της περ. α' του άρθρου αυτού από την παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ: 17/τ.Α'/15-2-2017).

9. Την υπ' αριθμ. 59950/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλο-
ποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 
20 του ν. 4452/2017 (Α' 2017) διατάξεων που αφορούν 
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας»».

10. Το υπ’ αριθμ. 1617021773/22-3-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

11. Την υπ’ αριθμ. 695/14-12-2016 αίτηση του Ιωάννη 
Αντωνάκου, υπαλλήλου Εργαστηριακών Εφαρμογών της 
ΠΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ περί ένταξης σε 
θέση μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας.

12. Την από 21-3-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής περί συγκρότησης Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του ενδιαφερό-
μενου υπαλλήλου.

13. Την αριθμ. 1617027615/25-5-2017 εισήγηση της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

14. Την από 29-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος περί ένταξης του Αντωνάκου, στην 
κατηγορία ΕΤΕΠ.

15. Την από 16-3-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου με την οποία κατανέμεται, μεταξύ άλλων, μία 
(1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Επιστη-
μών Υγείας.

16. Την από 1-6-2018 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας με την οποία κατανέμεται, με-
ταξύ άλλων, μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στην 
Ιατρική Σχολή.

17. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδια-
φερόμενου υπαλλήλου.

18. Το γεγονός ότι από τη παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:
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Tην ένταξη του Ιωάννη Αντωνάκου του Δημητρίου, 
υπηρετούντος υπαλλήλου σε οργανική θέση ειδικότητας 
Εργαστηριακών Εφαρμογών της ΠΕ κατηγορίας με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), 
σε κενή οργανική θέση μέλους του προβλεπόμενου από 
το άρθρο 29 παρ.3 του ν. 4009/2011 Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της ΠΕ κατηγο-
ρίας με βαθμίδα Α' του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η οργανική θέση που κατείχε ο ενδιαφερόμενος πριν 
από την ένταξη, καταργείται αντίστοιχα, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 66 παρ. β' του ν. 4415/2016.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1365/20836 (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Σχο-

λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρο-

νες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και 

ερμηνείες».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) 

"Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" και ιδίως 
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. 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 σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα", 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 "Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (114 Α')", ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 "Κοινοποίηση 
Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α' 38) "Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" - Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ.Β') με τίτλο "Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών".

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018) 
"Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις" και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α').

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ.Α')» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α')» 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
318/21.3.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 134/20.4.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
4/18.4.2018).

12. Το υπ' αριθμ. 228/30.1.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

13. Το αριθμ. 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα "Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φιλολογία της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 λειτουργεί Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα «Σύγχρονες 
προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας, βασικής και 
εφαρμοσμένης, στα αντίστοιχα πεδία ειδίκευσης που 
προσφέρει (Κλασικές Σπουδές, Βυζαντινή Φιλολογία, 
Νεοελληνική Φιλολογία), στην προαγωγή και προώθη-
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ση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και 
δημιουργική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού 
του Τμήματος και στη διεύρυνση των ικανοτήτων των 
νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελμα-
τικής απόδοσης τους. Το Π.Μ.Σ αποσκοπεί, επίσης, στην 
ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με 
αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτού-
τα της Ελλάδας, χωρών-μελών της Ε.Ε. και άλλων χωρών 
του εξωτερικού.

Στόχος του προγράμματος είναι:
α. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθή-

σουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές 
περιοχές,

β. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό 
υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες, ικανών να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του συγχρόνου ερευ-
νητικού περιβάλλοντος στο χώρο των ανθρωπιστικών 
επιστημών,

γ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυ-
τικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να 
εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημέ-
νης ευθύνης, μεταξύ άλλων, στους τομείς της φιλολογι-
κής έρευνας, της διδασκαλίας, των πολιτιστικών φορέων, 
των εκδοτικών φορέων, του δημοσίου, του τουρισμού, 
των MME.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: ανα-
γνώσεις και ερμηνείες» οδηγεί αποκλειστικά στην απο-
νομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) 
στις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλασικών Σπουδών.
2. Βυζαντινής Φιλολογίας.
3. Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-
μάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων 
άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορι-
κών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και 
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, 
καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοί-
τηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται 
σε 120 ECTS. H διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να 
γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για 

τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 6 εξαμηνιαία 
μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα 
στο Α' εξάμηνο, 2 στο Β' εξάμηνο και 2 στο Γ' εξάμηνο) 
και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) 
ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα διδάσκο-
νται στα ελληνικά. Διδασκαλία μαθημάτων στα αγγλικά 
μπορεί να γίνει μετά από σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος. Η σύνταξη της διπλωματικής 
εργασίας μπορεί να γίνεται στα αγγλικά. Τα μαθήματα 
πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 90 ECTS και 
η Μ.Δ. με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Τα μαθή-
ματα του Μ.Δ.Ε. είναι επιλογής εφόσον προσφέρονται 
περισσότερα από δυο ανά εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά 
κατεύθυνση και ανά εξάμηνο ως εξής:

Κατεύθυνση: Κλασικές Σπουδές με θέμα
«Αρχαίες και σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαιότητας: 

κατοπτρισμοί και προσλήψεις»
Α' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα 
ακόλουθα) ECTS

MALT_A101 Ερευνητικά θέματα κλασικής 
φιλολογίας Ι 15

MALT_A102 Πεζογραφία Ι 15

MALT_A103 Μεθοδολογία επιστημονικής 
έρευνας 15

MALT_A104 Έπος, λυρική ποίηση και δράμα Ι 15
MALT_A105 Λατινική Φιλολογία Ι 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β ' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα 
ακόλουθα) ECTS

MALT_A201 Έπος, λυρική ποίηση και δράμα II 15

MALT_A202 Ερευνητικά θέματα κλασικής 
φιλολογίας II 15

MALT_A203
Κριτική και σχολιασμός 
κειμένου (χειρόγραφα 
πάπυροι, επιγραφές) Ι

15

MALT_A204 Μύθος και θρησκεία Ι 15
MALT_A205 Λατινική Φιλολογία II 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ ' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα (2 μαθήματα από τα 
ακόλουθα) ECTS

MALT_A301 Ερευνητικά θέματα κλασικής 
φιλολογίας III 15

MALT_A302 Λατινική Φιλολογία III 15

MALT_A303
Κριτική και σχολιασμός 
κειμένου (χειρόγραφα 
πάπυροι, επιγραφές) II

15

MALT_A304 Μύθος και θρησκεία II 15
MALT_A305 Πεζογραφία II 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Δ ' εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθήματα ECTS

MALT_401 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Κατεύθυνση: Βυζαντινή Φιλολογία με θέμα
«Βυζαντινή Φιλολογία: κειμενικές, διακειμενικές, εκδο-

τικές και γραμματολογικές προσεγγίσεις»

Α' εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μαθήματα (2 μαθήματα από 
τα ακόλουθα) ECTS

MALT_Δ105 Μεθοδολογία επιστημονικής 
έρευνας 15

MALT_Δ106 Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία Ι 15

MALT_Δ107 Παλαιογραφία, Εκδοτική και 
Κριτική κειμένων Ι 15

MALT_Δ108 Θέματα Μεσαιωνικής 
Ελληνικής Γλώσσας 15

MALT_Δ109 Θεωρία της Λογοτεχνίας 15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β ' εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μαθήματα (2 μαθήματα από 
τα ακόλουθα) ECTS

MALT_Δ205 Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία II 15

MALT_Δ206 Παλαιογραφία, Εκδοτική και 
Κριτική κειμένων II 15

MALT_Δ104 Ερευνητικά Ζητήματα της 
Βυζαντινής Φιλολογίας Ι 15

MALT_Δ201 Βυζαντινή Αγιολογία 15

MALT_Δ204 Γραμματειακά Είδη και 
Θέματα Ι 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ ' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα (2 μαθήματα από 
τα ακόλουθα) ECTS

MALT_Δ301 Δημώδης Βυζαντινή 
Γραμματεία 15

MALT_Δ305 Ερευνητικά Ζητήματα της 
Βυζαντινής Φιλολογίας II 15

MALT_Δ304 Γραμματειακά Είδη και 
Θέματα II 15

MALT_Δ101 Βυζαντινή Ρητορική και 
Επιστολογραφία 15

MALT_Δ202 Ύστερη Αρχαιότητα και 
Βυζάντιο 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Δ ' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθήματα ECTS

MALT_Δ01 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Κατεύθυνση: Νεοελληνική Φιλολογία με θέμα
«Νεοελληνική φιλολογία: ιστορικές, θεωρητικές, συ-

γκριτολογικές προσεγγίσεις»

Α' εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μαθήματα (2 μαθήματα από 
τα ακόλουθα) ECTS

MALT_B101 Κριτική και θεωρία της 
λογοτεχνίας 15

MALT_B102 Ζητήματα νεοελληνικής 
φιλολογίας 15

MALT_B104 Μεθοδολογία επιστημονικής 
έρευνας 15

MALT_B105 Λογοτεχνία και τύπος 15

MALT_B301 Ερευνητικά θέματα της 
νεοελληνικής φιλολογίας 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β ' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα (2 μαθήματα από 
τα ακόλουθα) ECTS

MALT_B103 Συγκριτική φιλολογία Ι 15

MALT_B203 Ρεύματα και κινήματα της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 15

MALT_B204 Νεοελληνική κριτική 15

MALT_B205 Ζητήματα ποιητικής
και θεωρίας 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ ' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μαθήματα (2 μαθήματα από 
τα ακόλουθα) ECTS

MALT_B201 Συγκριτική φιλολογία II 15
MALT_B202 Λογοτεχνικά είδη και θέματα 15
MALT_B304 Εκδοτική κειμένων 15

MALT_B305 Μετάφραση: Ιστορία
και θεωρία 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Δ ' εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθήματα ECTS

MALT_401 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Όπου τα ομότιτλα μαθήματα διαφοροποιούνται με 
αρίθμηση (π.χ. Πεζογραφία Ι, Πεζογραφία ΙΙ) η αρίθμη-
ση δηλώνει διαφορετικό περιεχόμενο μέσα στην ίδια 
θεματική κατηγορία (π.χ. Ιστοριογραφία, Ρητορική, Φι-
λοσοφία, Μυθιστόρημα) και όχι ότι το 1 είναι προαπαι-
τούμενο για το 2.

Με πρόταση της Συνέλευσης και έγκριση της Συγκλή-
του μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος 
των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων και η διεξαγωγή των 
ασκήσεων ή σεμιναρίων, όπου προβλέπεται, ανατίθεται 
από τη Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5
παρ. 1 και 3 του ν. 3685/2008.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε πενήντα (50) με την εξής κατανομή: έως 
είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπονδές, έως δέκα (10) 
στη Βυζαντινή Φιλολογία, και έως δέκα πέντε (15) στη 
Νεοελληνική Φιλολογία. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και 
της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπο-
ρούν μετά από αίτησή τους να εγγράφουν ως υπεράριθ-
μοι, και μόνο ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλολογίας 
είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ. 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγ-
ματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
(αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και εργαστήρια) 
για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή 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
Πόρους από ερευνητικά προγράμματα
Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών
Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. 
Δίδακτρα 75.000
Σύνολο

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 22.500

Δαπάνες αναλωσίμων 3.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 9.000
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3.500

Δαπάνες αγοράς βιβλίων/περιοδικών 5.000
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

4.000

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 4.000

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

1.500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 22.500
Σύνολο (100%) 75.000

Οι αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέ-
χουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. αφορούν την Κατεύθυν-
ση Βυζαντινής Φιλολογίας.

Τέλη φοίτησης
Η εξασφάλιση συγχρόνων και ανταγωνιστικών ερευ-

νητικών εργαλείων και αναλωσίμων, η αγορά νέων βι-
βλίων και περιοδικών που δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη, 
οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις και η καταβολή αμοιβών 
σε εξωτερικούς διδάσκοντες καθιστούν αναγκαία την 
επιβολή τελών φοίτησης (βλ. τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017 και την υπ' αριθμ. 216772/
Ζ1/8.12.2017) υπουργική απόφαση. Από τα τέλη φοί-
τησης απαλλάσσεται ένα ποσοστό τουλάχιστον 30% 
επί του συνολικού αριθμού των φοιτητών με βάση 
εισοδηματικά κριτήρια.

Τα έσοδα από τα τέλη φοίτησης επιτρέπουν μεταξύ 
άλλων την αποστολή φοιτητών σε συνέδρια, τη δι-
οργάνωση ημερίδων από τους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, την πρόσκληση ερευνητών, την ενίσχυση της 
ενημέρωσης των μελών ΔΕΠ μέσω της συμμετοχής 
σε συνέδρια που δεν καλύπτονται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό. Αναλυτικότερα τα τέλη φοίτησης 
μπορούν να καλύπτουν:

Α) λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ καθώς και των εμπλε-
κόμενων Εργαστηρίων,

Β) παραγωγή/αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τις ανά-
γκες των μαθημάτων,
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Γ) προσκλήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων και ερευ-
νητών,

Δ) συνέδρια και ημερίδες γύρω από το γνωστικό αντι-
κείμενο της κάθε ειδίκευσης,

Ε) ανταποδοτικές υποτροφίες για τους αριστούχους (συ-
μπεριλαμβανομένων και των Υποψηφίων Διδακτόρων) οι 
οποίοι είναι δυνατό να παρέχουν εργασία υποστήριξης 
μαθημάτων, «φροντιστηριακών ασκήσεων», επιτηρήσε-
ων, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κά.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 1.500 ευρώ και επιμε-
ρίζονται σε τέσσερις δόσεις, τρεις δόσεις των 400 ευρώ 
και μία δόση των 300 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται 
με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες τρεις δό-
σεις καταβάλλονται κατά το πρώτο εικοσαήμερο κάθε 
εξαμήνου. Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης 

γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ. Η οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται 
με βάση τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 28 Ιουνίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029512007180008*


		2018-07-23T12:11:23+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




