
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων -
ΕΨΑΒΝ» (Infant and Toddler Development 
Laboratory - ITS LAB) στο Τμήμα Αγωγής και Φρο-
ντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

2 Τροποποίηση: α) της απόφασης της Συγκλήτου 
υπ’ αρ. 811/12740/24-4-2018 (Β΄ 1607) όπως 
διορθώθηκε και ισχύει (Β΄ 343/2019) σχετικά 
την ίδρυση και β) της απόφασης της Συγκλήτου 
υπ’ αρ. 1700/24771/25-7-2018 (Β΄ 3781) όπως 
διορθώθηκε και ισχύει (Β΄ 3774/2019) σχετικά με 
την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές 
της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρο-
νική» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44492 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων -

ΕΨΑΒΝ» (Infant and Toddler Development 

Laboratory - ITS LAB) στο Τμήμα Αγωγής και Φρο-

ντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής 

Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
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  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την με υπ’ αρ. 125788/Ζ1/6-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 
20/2-10-2018, θέμα 49).

5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγω-
γής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχο-
λής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 
5/30-3-2020).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών 
και Νηπίων - ΕΨΑΒΝ» στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας 
στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του με μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (συνεδρίαση με υπ’αρ. 9/25-6-2020 θέμα 
14ον) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων - ΕΨΑΒΝ» 
(Infant and Toddler Development Laboratory - ITS LAB) 
στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ψυχο-
λογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων - ΕΨΑΒΝ» (Infant 
and Toddler Development Laboratory - ITS LAB) στο Τμή-
μα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
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Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον 
καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώι-
μη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ψυχολο-
γικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων - ΕΨΑΒΝ» (Infant 
and Toddler Development Laboratory - ITS LAB) το οποίο 
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 
(γνωστική, κοινωνική, γλωσσική ανάπτυξη) και Αναπτυ-
ξιακής Ψυχοπαθολογίας με διεπιστημονική προσέγγιση.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών 
και Νηπίων - ΕΨΑΒΝ» (Infant and Toddler Development 
Laboratory - ITS LAB) θα έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του 
προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

5. Τη συνεργασία με φορείς παιδικής μέριμνας του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της το-
πικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς 
και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς 
ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του 
ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε 
να συμβάλλουν στην από κοινού προώθηση της αγωγής 
των βρεφών και των νηπίων και στην υποστήριξη των 
γονέων στο έργο αυτό.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς».

8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση επι-
στημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρό-
σκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους 
επιστημόνων.

10. Την ανάπτυξη εργαλείων μελέτης της συμπεριφο-
ράς βρεφών και νηπίων καθώς και εργαλείων ανίχνευσης 
προβλημάτων συμπεριφοράς σε βρέφη και νήπια.

11. Την επιστημονική υποστήριξη των φοιτητών και 
την καλλιέργεια ειδικών ακαδημαϊκών, συναισθηματικών 
και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

12. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας για θέματα ψυχολογικής ανάπτυξης 
και πρώιμης ανίχνευσης προβλημάτων συμπεριφοράς 
σε βρέφη και νήπια.

13. Τη στήριξη νέων με αναπηρία και/ή ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες για την 
προσαρμογή τους στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και 
την ισότιμη συμμετοχή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές 
και στην ευρύτερη κοινότητα.

14. Την προώθηση της ενεργούς εμπλοκής της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας σε εθελοντικές ομάδες για διάφορα 
θέματα της πανεπιστημιακής ή της ευρύτερης κοινό-
τητας.

15. Την πρόληψη και την προαγωγή της διαπαιδαγώγη-
σης και φροντίδας των παιδιών, με εστίαση σε ευπαθείς 
και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

16. Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε 
γονείς και κηδεμόνες σχετικά με θέματα ψυχολογικής 
ανάπτυξης και πρώιμης ανίχνευσης προβλημάτων συ-
μπεριφοράς σε βρέφη και νήπια.

17. Την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε 
θέματα ψυχολογικής ανάπτυξης και πρώιμης ανίχνευσης 
προβλημάτων συμπεριφοράς σε βρέφη και νήπια.

18. Την επιμόρφωση ειδικών επαγγελματιών της τοπι-
κής κοινωνίας σε θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και 
ψυχοπαθολογίας βρεφών και νηπίων.

19. Τη διεξαγωγή ψυχοκοινωνικών μελετών και τη 
στάθμιση ψυχομετρικών εργαλείων.

20. Την περιοδική έκδοση ηλεκτρονικού περιοδι-
κού (e-journal) ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου 
(newsletter).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγωγής και 

Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Δι-
οικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστι-
κό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 και αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότη-
τες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και 
Νηπίων - ΕΨΑΒΝ, διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει 
το Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντί-
στοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 της 
παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται 
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και μπορεί να ανήκει στις βαθμί-
δες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή 
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή. Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώ-
τη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη 
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Ο Διευθυντής του 
Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως:

1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-

νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,

10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος 
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Χώρος εγκατάστασης 
του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχω-
ρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου 
και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων 
με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό 
εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμ-
μάτων και των συναφών δράσεων.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
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υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/
1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα 
πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς».

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ψυχο-
λογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων – ΕΨΑΒΝ» και 
στην αγγλική γλώσσα «Infant and Toddler Development 
Laboratory - ITS LAB».

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Ερ-
γαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Αριθμ. απόφ. 86/743/20377 (2)
    Τροποποίηση: α) της απόφασης της Συγκλήτου 

υπ’ αρ. 811/12740/24-4-2018 (Β΄ 1607) όπως 

διορθώθηκε και ισχύει (Β΄ 343/2019) σχετικά 

την ίδρυση και β) της απόφασης της Συγκλήτου 

υπ’ αρ. 1700/24771/25-7-2018 (Β΄ 3781) όπως 

διορθώθηκε και ισχύει (Β΄ 3774/2019) σχετικά με 

την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρ-

μογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην 

Ηλεκτρονική» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

   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», όπως έχει τροποποιηθεί 
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 υπουργική απόφαση με υπ’αρ. 216772/Ζ1/
8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας 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 δια-
τάξεων 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). 

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

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

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου: α) με υπ’ αρ. 811/12740/
24-4-2018 (Β΄ 1607) όπως διορθώθηκε και ισχύει με το 
Β΄ 343/11-2-2019 σχετικά με την ίδρυση και β) με υπ’αρ. 
1700/24771/25-7-2018 (Β΄ 3781) όπως διορθώθηκε και 
ισχύει με το Β΄ 3774/14-10-2019 σχετικά με έγκριση του 
Κανονισμού, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαι-
ρα και στην Ηλεκτρονική» του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με υπ’αρ. 13/28-4-2020). 

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 24/27-5-2020). 

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με 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: 

Α. Την τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 
υπ’αρ. 811/12740/24-4-2018 (Β΄ 1607) όπως διορθώθηκε 
και ισχύει με το Β΄ 343/11-2-2019 του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
με τίτλο: «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και 
στην Ηλεκτρονική» και συγκεκριμένα των άρθρων 6 και 
12 από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως: 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ανά εξάμηνο ως εξής: Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική - Κυκλώ-
ματα και Συστήματα» 

Α. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

ELC 16 Αναλογικά VLSI Κυκλώματα 7 

ELC 17 Ψηφιακά VLSI Κυκλώματα 7 

ELC 18 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
και Εικόνας-Εργαστήριο 

8 

ELC 19 
Σχεδιασμός Συστημάτων 
με Μικροελεγκτές 

8

ECTS Εξαμήνου: 30
Β. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

ELC 28 
Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων 
και Αναγνώριση Προτύπων 

8 

ELC 29 Τηλεπικοινωνιακά VLSI Κυκλώματα 8 

ELC 30 Ειδικά Θέματα VLSI 7 

ELC 35 
Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων 
με FPGAs 

7

ECTS Εξαμήνου: 30

Γ. Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS 

ELC 36 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30 
Σύνολο ECTS: 90 

Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της
 Πληροφορίας» 

Α. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP107 
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
και Στατιστική Επεξεργασία Σήματος 

8

EIP108 
Σχεδίαση Συστημάτων 
με Μικροελεγκτές 

7 

EIP109 Μηχανική Όραση - εκμάθηση 8 

 Μάθημα επιλογής 7

ECTS Εξαμήνου: 30 
Β. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP206 
Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων - 
Αναγνώριση Προτύπων 

8 

EIP207 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 8 

EIP208 
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 
με FPGAs 

7 

 Μάθημα επιλογής 7

ECTS Εξαμήνου: 30
Γ. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30 

Μαθήματα επιλογής 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP120 
Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων 
στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες
(Α΄ Εξαμήνου) 

7 

EIP121 
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
(Α΄ Εξαμήνου) 

7 

EIP122 
Τεχνολογίες και προγραμματισμός 
διαδικτύου (Α΄ Εξαμήνου) 

7 

EIP220 
Επεξεργασία Ομιλίας 
και Φυσικής Γλώσσας (Β΄ Εξαμήνου)

7 

EIP221 
Ατμοσφαιρικά Γεωφυσικά και Σήματα 
Τηλεπισκόπισης (Α΄ Εξαμήνου) 

7 

EIP222 
Βιοϊατρικά Σήματα και Εικόνες 
(Β΄ Εξαμήνου) 

7

Σύνολο ECTS: 90 
Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία 

και Φυσική Περιβάλλοντος 
Α. Εξάμηνο 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ECTS 

ΑΜΕ11 Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία 10 
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ΑΜΕ 12 
Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων 
στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες 

10 

ΑΜΕ 13 
Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας -
Ατμόσφαιρας 

10

ECTS Εξαμήνου: 30 
Β. Εξάμηνο 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ECTS 

ΑΜΕ 25 Ατμοσφαιρικές Προσομοιώσεις 8 

ΑΜΕ 26 
Στατιστικές Mέθοδοι στις Ατμοσφαιρικές 
Επιστήμες 

8 

ΑΜΕ 27 Ενεργειακή Μετεωρολογία 6 

ΑΜΕ 28 Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 8

ECTS Εξαμήνου: 30 
Γ. Εξάμηνο 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ECTS 

ΑΜΕ 31 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 90 

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις. 

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Φυσικής κατά την έναρξη ισχύος του 
ν. 4485/2017 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρό-
γραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη 
ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017). 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθη-
σαν στο παρόν πρόγραμμα τα ακαδημαϊκά έτη 2018-
2019 και 2019-2020 εφαρμόζονται οι διατάξεις της προ-
ηγούμενης απόφασης. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ενταχθούν στο ΠΜΣ 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα διέπονται από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του νέου προγράμματος 
σπουδών. 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων και έγκριση της Συ-
γκλήτου. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου 
με υπ’αρ. 811/12740/24-4-2018 (Β΄ 1607) όπως διορθώ-
θηκε και ισχύει με το Β΄343/11-2-2019. 

Β. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 
υπ’αρ. 1700/24771/25-7-2018 (Β΄ 3781) όπως διορθώθη-
κε και ισχύει με το Β΄ 3774/14-10-2019 έγκρισης του Κα-
νονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και 
στην Ηλεκτρονική» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Σκοπός 

Στο εδάφιο 1 διορθώνεται το «Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογές 
της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» - 

Postgraduate Studies Program in “ Applied Atmospheric 
Physics and Electronics” στο ορθό «Το ΠΜΣ στις «Εφαρ-
μογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρο-
νική» - Postgraduate Studies Program in ’’Applied Physics 
studies in Atmospheric Sciences and Electronics’’».

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Στην παράγραφο 4.1
α) Διορθώνεται το « Αίτηση με οποία ο υποψήφιος 

εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μία μόνο από τις ως 
άνω ειδικεύσεις (σε έντυπο που βρίσκεται στην παρα-
πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση) στο ορθό «Αίτηση με την 
οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για 
συγκεκριμένες ειδικεύσεις (σε έντυπο που βρίσκεται 
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση)».

β) Διαγράφεται το «Έκθεσης ενδιαφέροντος σε σχέση 
με την ειδίκευση». 

γ) Διορθώνεται το «Αντίγραφο βασικού τίτλου σπου-
δών» στο ορθό «Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ή 
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αν το πτυχίο δεν 
έχει ακόμα απονεμηθεί». 

δ) Στην παράγραφο 4.2 α. διαγράφεται το «……Στην 
περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώμα-
τός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρ-
ξης του προγράμματος.» και β. διαγράφεται το «Σε κάθε 
περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των 
εγγραφών».

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ -
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Στη παράγραφο 5.2 αντικαθίσταται το «Οι Μ.Φ. υπο-
χρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά ακαδη-
μαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 
όπως αυτό καθορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπι-
στημίου Πατρών.» στο ορθό « Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να 
ανανεώνουν την εγγραφή τους και να κάνουν δήλωση 
μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό καθορίζεται από τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει οι 
Μ.Φ. κατά την έναρξη του 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου 
να υποβάλουν αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η 
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (Ελληνική ή Αγγλική) 
και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν 
δικαίωμα επίβλεψης Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον παρόντα Κανονισμό».

Άρθρο 6
Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ 

6.2 Μαθήματα
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 

ανά εξάμηνο ως εξής: 
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Ειδίκευση: 
«Ηλεκτρονική - Κυκλώματα και Συστήματα» 

Α. Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα ECTS 

ELC 16 Αναλογικά VLSI Κυκλώματα 7 

ELC 17 Ψηφιακά VLSI Κυκλώματα 7 

ELC 18 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 
και Εικόνας-Εργαστήριο 

8 

ELC 19 
Σχεδιασμός Συστημάτων 
με Μικροελεγκτές 

8

ECTS Εξαμήνου: 30 
Β. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

ELC 28 
Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων
και Αναγνώριση Προτύπων 

8 

ELC 29 Τηλεπικοινωνιακά VLSI Κυκλώματα 8 

ELC 30 Ειδικά Θέματα VLSI 7 

ELC 35 
Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων 
με FPGAs 

7

ECTS Εξαμήνου: 30 
Γ. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

ELC 36 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30 
Σύνολο ECTS: 90 

Ειδίκευση:
«Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας» 
Α. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP107 
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
και Στατιστική Επεξεργασία Σήματος 

8 

EIP108 
Σχεδίαση Συστημάτων 
με Μικροελεγκτές 

7 

EIP109 Μηχανική Όραση - εκμάθηση 8 

 Μάθημα επιλογής 7

ECTS Εξαμήνου: 30 
Β. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP206 
Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων - 
Αναγνώριση Προτύπων 

8 

EIP207 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 8 

EIP208 
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 
με FPGAs 

7 

 Μάθημα επιλογής 7

ECTS Εξαμήνου: 30 
Γ. Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30 

Μαθήματα επιλογής 

Κωδικός Μάθημα ECTS 

EIP120 
Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων 
στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες
(Α΄ Εξαμήνου) 

7 

EIP121 
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
(Α΄ Εξαμήνου) 

7 

EIP122 
Τεχνολογίες και προγραμματισμός 
διαδικτύου (Α΄Εξαμήνου)

7 

EIP220 
Επεξεργασία Ομιλίας 
και Φυσικής Γλώσσας (Β΄ Εξαμήνου) 

7

EIP221 
Ατμοσφαιρικά Γεωφυσικά
και Σήματα Τηλεπισκόπισης 
(Α΄ Εξαμήνου) 

7 

EIP222 
Βιοϊατρικά Σήματα και Εικόνες 
(Β΄ Εξαμήνου) 

7

Σύνολο ECTS: 90 
Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική 

Περιβάλλοντος 
Α. Εξάμηνο

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ECTS 

ΑΜΕ 11 Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία 10 

ΑΜΕ 12 
Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων 
στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες 

10 

ΑΜΕ 13 
Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας  - 
Ατμόσφαιρας 

10

ECTS Εξαμήνου: 30 
Β. Εξάμηνο 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ECTS 

ΑΜΕ 25 Ατμοσφαιρικές Προσομοιώσεις 8 

ΑΜΕ 26 
Στατιστικές Mέθοδοι στις
Ατμοσφαιρικές Επιστήμες 

8 

ΑΜΕ 27 Ενεργειακή Μετεωρολογία 6 

ΑΜΕ 28 Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 8

ECTS Εξαμήνου: 30 
Γ. Εξάμηνο 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ECTS 

ΑΜΕ 31 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ECTS Εξαμήνου: 30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 90 

Άρθρο 7
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στην παράγραφο 3 διορθώνεται το «Η συγγραφή της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην 
Ελληνική ή κατόπιν αιτήματος του Επιβλέποντα Καθη-
γητή στην Αγγλική γλώσσα.» στο ορθό «Η συγγραφή 
της Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οδηγίες συγγραφής Μ.Δ.Ε. 
Προστίθεται το «(Οι οδηγίες αυτές αποτελούν 
υποδείξεις με σκοπό την ενιαία εμφάνιση των 
Μ.Δ.Ε.)» 

 Άρθρο 15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Φυσικής κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4485/2017 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρό-
γραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη 
ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017). 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθη-
σαν στο παρόν πρόγραμμα τα ακαδημαϊκά έτη 2018-
2019 και 2019-2020 εφαρμόζονται οι διατάξεις της προ-
ηγούμενης απόφασης. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ενταχθούν στο ΠΜΣ 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα διέπονται από 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του τροποποιημένου 
προγράμματος σπουδών. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου 
με υπ’ αρ. 1700/24771/25-7-2018 (Β΄ 3781/3-9-2018) 
όπως διορθώθηκε και ισχύει με το Β΄ 3774/14-10-2019.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 26 Ιουνίου 2020 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030582307200008*
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