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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

4 Τροποποίηση Προγράμματος Πιστοποίησης της 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας αποφοί-
των του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχο-
λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

5 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 
με τίτλο: “Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον 
Διοίκησης’’ (“Master in Accounting in the Modern 
Management Environment”).

6 Αναδιάρθρωση των Τομέων του Τμήματος Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργα-
σίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 62463/Ν1 (1)
 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(Α’ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), του άρθρου 
33 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη 
της παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του 
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική από-
φαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/167786/Δ5/6-11-2013 (Β’ 
360/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγω-
γείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ,η οποία τροποποιή-
θηκε με την υπό στοιχεία 155718/Δ1/22-9-2016 (Β’ 3225) 
υπουργική απόφαση.

7. Τις υπ’  αρ. 3889/29-3-2019 και υπ’  αρ. 7991/
21-6-2019 αιτήσεις της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρεί-
ας «ΚΟΥΝΕΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»,για τροποποίηση 
της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/29533/24-07-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 8).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/167786/Δ5/
6-11-2013 (B’ 360/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, η οποία τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 155718/Δ1/22-9-2016 
(Β’ 3225) υπουργική απόφαση,ως προς την επωνυμία, 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, τις αίθουσες διδασκαλίας και 
τη συστέγαση, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΚΟΥΝΕΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» άδεια Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπια-
γωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο 
όροφο,δυναμικότητας είκοσι (20) και είκοσι ενός (21) 
νηπίων αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΚΟ-
ΛΥΜΠΡΙ 2».

Η απόφαση αυτή ισχύει και για το σχολικό έτος 2019-
2020.

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Μεσσήνης 1 
στον Άλιμο με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων την Κουνενιδάκη Μαρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 62439/Ν1 (2)
   Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(Α’ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 

ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη 
της παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του 
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή υπουργική από-
φαση«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική από-
φαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 1157).

7. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/199651/Δ5/30-12-2013 
(Β’  404/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπι-
αγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
100537/Ν1/18-6-2018 (Β’ 2444) υπουργική απόφαση.

8. Την από 26-02-2020 αίτηση της νόμιμης εκπροσώ-
που της εταιρείας «ΒΙΟΛΕΤΑ ΓΚΟΥΝΤΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ», για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/12836/15-04-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 8).

11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/199651/Δ5/
30-12-2013 (Β’ 404/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης-Νηπιαγωγείου η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 100537/Ν1/18-6-2018 (Β’ 2444) υπουργική 
απόφαση, ως προς τη συστέγαση, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΒΙΟΛΕΤΑ ΓΚΟΥΝΤΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), για δύο (2) αί-
θουσες διδασκαλίας στο ισόγειο,δυναμικότητας είκοσι 
έξι (26) και είκοσι (20) νηπίων αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο -ΤΟ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΣΠΙΤΙ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στη θέση Λειβαδάκι στο 
Λουτράκι με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων την Γκουντίδη Αναστασία - Όλγα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 61630/Ν1 (3)
    Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
2. Την υπό στοιχεία 66429/Δ5/30-4-2014 (Β’ 1220) 

υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νη-
πιαγωγείου στην εταιρεία «Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13975/
Ν1/30-1-2019 (Β’ 395) υπουργική απόφαση.

3. Την υπό στοιχεία Φ.17.1/2210/19-5-2021 διαπι-
στωτική πράξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης  Αρκαδία, με τις οποίες διαπιστώνεται ότι το 
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ 
ΠΟΤΕ - NEVERLAND» δεν λειτουργεί από το σχολικό έτος 
2017 - 2018 έως σήμερα. 

4. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 8).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε αυτοδικαίως την υπό στοιχεία 66429/
Δ5/30-4-2014 (Β’1220) άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13975/
Ν1/30-1-2019 (Β’ 395) άδεια, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
«Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», στη θέση Κεφαλογιάν-
νη, Οικισμός Μηλιά στην Τρίπολη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Αριθμ. απόφ. 33/33 (4)
   Τροποποίηση Προγράμματος Πιστοποίησης της 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας αποφοί-

των του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχο-

λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/31.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Tο υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΕΦ/59409/2850/21-07-2020 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/59461/2685/21-07-2020) έγγραφο του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., που αφορά 
στην τροποποίηση του Προγράμματος Πιστοποίησης 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας του παραπά-
νω Τμήματος μετά από την προσθήκη της Ειδίκευσης 
Γλωσσολογίας στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

3. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/60344/3906/
21-7-2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/60347/2671/21-7-2020) απόφαση 
της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την «Παιδα-
γωγική και διδακτική επάρκεια», η οποία ορίστηκε με 
την υπ’ αρ. 31/10/7-3-2019 απόφαση της Συγκλήτου του 
Δ.Π.Θ.

4. Την υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53642/2953/18-7-2018 (υπ’ 
αρ. 59/60/5-7- 2018 συν.) απόφαση της Συγκλήτου του 
Δ.Π.Θ.

5. Την υπό στοιχεία 21458/Ζ1/12.02.2019 υπουργική 
απόφαση που αφορά στην Ίδρυση Κατεύθυνσης προ-
χωρημένου εξαμήνου στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δ.Π.Θ. (Β’ 629)

6. Την υπό στοιχεία 208496/Δ2/22.12.2013 υπουργική 
απόφαση που αφορά την Πιστοποίηση της παιδαγωγι-
κής και διδακτικής επάρκειας με τη κατοχή του πτυχίου 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. (Β΄3637/2014).

7. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/4-4-2019 
(υπ’ αρ. 21/11/28-3- 2019 συν.) απόφαση της Συγκλήτου, 
σχετικά με την έγκριση διαδικασίας για την υποβολή 
αιτήματος χορήγησης πιστοποίησης παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας μέσω Ειδικών Προγραμμάτων 
Σπουδών ή ΠΜΣ. 

8. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/MOΔΙΠ/39103/237/13-3-2019 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/13-3-2019) απόφαση της Μο-
νάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ που αφορά 
στη διαδικασία για την υποβολή αιτήματος χορήγησης 
πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 
μέσω ειδικών προγραμμάτων Σπουδών ή ΠΜΣ.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4547/2018
(Α’ 102).
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε να εγκρίνει την τροποποί-
ηση του Προγράμματος Πιστοποίησης της Παιδαγωγι-
κής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δ.Π.Θ., με την προσθήκη των υποχρεωτι-
κών μαθημάτων της ειδίκευσης Γλωσσολογίας: 

1. ΥΓΛΩ337 «Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης»,

2. ΥΓΛΩ322 «Κειμενογλωσσολογία». 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 23 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 100/712/17324 (5)
  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοί-

κησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 

με τίτλο: “Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον 

Διοίκησης’’ (“Master in Accounting in the Modern 

Management Environment”).

  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), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

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

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

7. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-

γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

8. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ- ΤΩΚ).

9. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
ε) 26407/Z1/15- 2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΑΊ14)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 
4521/2018 (Α’ 38) "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις"».

10. Την υπό στοιχεία 108176/Ζ1/21.8.2020 (ΥΟΔΔ 677) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντι-
πρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

11. Την εισήγηση της απόλυτης πλειοψηφίας της Συ-
νέλευσης (συνεδρίαση με αριθμό 12/03-02-2021) του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Πατρών για την ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική στο Σύγ-
χρονο Περιβάλλον Διοίκησης’’ (“Master in Accounting in 
the Modern Management Environment)».

12. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 33/12.3.2021 για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 185/1.4.2021).

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκη-
σης’’ (“Master in Accounting in the Modern Management 
Environment)» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως, 
αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Λογι-
στική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης’’ (“Master in 
Accounting in the Modern Management Environment”) 
του Τμήματος "Διοίκησης Επιχειρήσεων" της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα "Διοίκησης Επιχειρήσεων" του Πανεπι-
στημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλ-
λον Διοίκησης» (“Master in Accounting in the Modern 
Management Environment”), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο τα ευρύτερα πεδία της λογιστι-
κής, της Ελεγκτικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
στο σύγχρονο περιβάλλον διοίκησης επιχειρήσεων και 
οργανισμών.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η πα-
ροχή υψηλής στάθμης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για 
την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων, ικανοτήτων και 
εμπειριών στα προαναφερθέντα πεδία, για τη δημιουρ-
γία ικανών στελεχών που να δύνανται: α) να δραστηρι-
οποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο της οικονομίας ως 
λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί επιθεωρητές, 
φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ανώτατα στε-
λέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, 
και β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και 
των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστι-
κής, ελεγκτικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συνεισφέρει στη 
δημιουργία και την ανάπτυξη χρηστής και ηθικής διοίκη-
σης, αλλά και στην προώθηση νέων τύπων κουλτούρας 
κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης, κοινωνικής υπευ-
θυνότητας και ηθικής ηγεσίας, βελτιώνοντας τις επαγ-
γελματικές προοπτικές και επιταχύνοντας την απόκτηση 
διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιη-
τικών και διπλωμάτων από Εθνικούς και Παγκόσμιους 
Οργανισμούς Λογιστικής-Ελεγκτικής και Χρηματοοικο-
νομικής Συμμόρφωσης (ΣΟΕΛ, ACCA, ICA, ACPAI, IIA, 
κ.λπ.), που έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό 
και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και 
υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, καθώς επίσης και με 
φορείς του Δημοσίου και των Ανεξάρτητων Αρχών.

Η διοίκηση, και η εν γένει λειτουργική υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ., καθώς επίσης το πρόγραμμα σπουδών του, θα 
πρέπει να εξυπηρετούν τον προαναφερθέντα σκοπό της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών του στο τομέα 
της λογιστικής και τη φιλοσοφία των αντίστοιχων συνερ-

γασιών του Π.Μ.Σ. με τους υψηλού επιπέδου Επαγγελ-
ματικούς Οργανισμούς Λογιστικής και Ελεγκτικής (π.χ. 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο των μελών της 
συντονιστικής επιτροπής, εξειδικευμένη γραμματειακή 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ.).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπου-
δών με τίτλο «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον 
Διοίκησης» [Master of Science (MSc) in Accounting in 
the Modern Management Environment ”]. Το ΠΜΣ δεν 
διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων 
των πρώην ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Tμημάτων ΑΣΕΙ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) δι-
δακτικά εξάμηνα στο οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος 
εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης ορίζεται σε 
4 διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική και/ή στην 
Αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας 
γίνεται είτε στα Ελληνικά, είτε στα Αγγλικά. Για τη λήψη 
του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτι-
κά μαθήματα και τα προβλεπόμενα μαθήματα επιλογής 
(προαιρετικά) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’) και 
να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το 
Β’ εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Στο 
Α’ εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακο-
λουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήμα-
τα. Τα τέσσερα (4) εξ αυτών είναι υποχρεωτικά και το ένα 
(1) είναι μάθημα επιλογής. Στο Β’ εξάμηνο, ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς σε τρία (3) μαθήματα εκ των οποίων το ένα (1) 
είναι υποχρεωτικό και τα υπόλοιπα δύο (2) είναι μαθήμα-
τα επιλογής. Επιπλέον, στο Β’ εξάμηνο ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει επιτυχώς διπλωματική 
εργασία. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ, ανέρχεται 
στις εξήντα (60). Στο Α’ εξάμηνο, το οποίο έχει πέντε (5) 
μαθήματα, αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές μονά-
δες (ECTS). Στο Β’ εξάμηνο αντιστοιχούν επίσης τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ειδικότερα δεκαοκτώ 
(18) πιστωτικές μονάδες (ECTS) στα τρία (3) μαθήματα 
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του εξαμήνου και δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες στην διπλωματική εργασία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά 
εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Εξάμ. Τύπος 

Μαθήματος ECTS

α΄ εξάμηνο

1 ACC_101 Στρατηγική Διοικητική Λογιστική 1 Υποχρεωτικό 6

2 ACC_102 Χρηματοοικονομική Λογιστική στη 
ΛήψηΑποφάσεων 1 Υποχρεωτικό 6

3 ACC_103 Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση 1 Υποχρεωτικό 6

4 ACC_104 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων για τη 
ΛήψηΑποφάσεων 1 Υποχρεωτικό 6

5

ACC_105  Μάθημα επιλογής από τα παρακάτω 3:
1.Ελεγκτική και Θεσμική Συμμόρφωση 1 Προαιρετικό 6

ACC_106 2.Διαχείριση Συγκρούσεων και Ηθική Ηγεσία 1 Προαιρετικό 6

ACC_107 3. Διοίκηση Αλλαγών και 
PerformanceManagement 1 Προαιρετικό 6

β΄ εξάμηνο

6 ACC_108 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνική 
Ευθύνη 2 Υποχρεωτικό 6

ACC_109 Μάθημα επιλογής από τα παρακάτω 4: 
1. Φορολογική Λογιστική 2 Προαιρετικό 6

ACC_110 2. Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής 2 Προαιρετικό 6

ACC_111 3. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 2 Προαιρετικό 6

ACC_112 4. Ελεύθερο μάθημα επιλογής [καθορίζεται 
κάθεφορά] 2 Προαιρετικό 6

ACC_113
Μάθημα επιλογής από τα παρακάτω 5: 
1. Λογιστική και Επιχειρηματικό-
ΚοινωνικόΠεριβάλλον

2 Προαιρετικό 6

ACC_114 2. Σύγχρονες μέθοδοι Κοστολόγησης 2 Προαιρετικό 6

ACC_115 3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνωνκαι 
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης 2 Προαιρετικό 6

ACC_116 4.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Προστασία 
Ιδιωτικότητας και Επιχειρηματικότητα 2 Προαιρετικό 6

ACC_117 5. Ελεύθερο μάθημα επιλογής [καθορίζεται 
κάθεφορά] 2 Προαιρετικό 6

48
ACC_ THE118 Διπλωματική Εργασία 2 Υποχρεωτικό 12

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδα-

φίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και 
μόνο ένας κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι επαρκής για 
την κάλυψη των αναγκών του Π.Μ.Σ. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται σε αίθουσες του Τμήματος και οι εργαστηρια-
κές-ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (ερευνητικά εργαστήρια, 
εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών, βιβλιοθήκη κ.α.). Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν οργανω-
μένες Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης, συνδεδεμένα (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες 
βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Το Π.Μ.Σ. αξιοποιεί όλες τις πρωτοποριακές διδακτικές μεθόδους και εφαρμόζει πλήρως τις νέες τεχνολογίες εκ-
παίδευσης (σύγχρονη, ασύγχρονη εκπαίδευση, εξ’ αποστάσεως μεθοδολογίες), σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική 
νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και εξαιρετικές καταστάσεις (όπως πανδημία covid-19) για την αξιοποίηση και 
χρήση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

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

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή εσόδων (Πίν. 1) και εξόδων (Πίν. 2) ανά κατηγορία:
Πίνακας 1. Προϋπολογισμός εσόδων Π.Μ.Σ.

Έσοδα/Τμήμα Λειτουργίας Ποσά (€)
Α/Α Κατηγορία εσόδων

1 Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

2
Δωρεές, παροχές κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου 
τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

3 Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

4 Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισμών

5 Έσοδα των ειδικών λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

6 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία, πηγή
*(42 φοιτητές Χ 3000 Ε/φοιτητή) 126.000

Σύνολο 126.000
Πίνακας 2. Προϋπολογισμός εξόδων Π.Μ.Σ.

Κατηγορία Α’: Λειτουργικά Έξοδα Προγράμματος (70%) 88.200
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.600
2 Δαπάνες αναλωσίμων 1.200

3 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ (π.χ. διδασκαλία, συνέδρια) 1.500

4 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

5 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

64.0006 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

7 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 11.000

9 Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 1.300

10 Κάλυψη αναγκών υποδομών του Τμήματος που υποστηρίζει το Π.Μ.Σ.
.(5%) 6.300

11. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.300
Κατηγορία Β’: Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 37.800
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12
Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30% επί των εσόδων στον Ε.Λ.Κ.Ε. με
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης.
Σύνολο (100%) 126.000

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και τη διατήρηση της προσφερόμενης ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του είναι 
αναγκαία η επιβολή συνολικού τέλους φοίτησης, ύψους 3.000 € (1.500 €/εξάμηνο).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, 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, 1 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 88/17150 (6)
   Αναδιάρθρωση των Τομέων του Τμήματος Επι-

στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργα-

σίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/

2017 (Α’ 114). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Εσωτερικού Κανο-

νισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019).
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 4/22.12.2020).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 187/27.5.2021). 

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

Α. Την κατάργηση του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήμα-
τος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Β. Τη μετονομασία των τριών Τομέων του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κατωτέρω:

1. Από Τομέας «Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής» σε Τομέας «Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης».

2. Από Τομέας «Γενικών Επιστημών» σε Τομέας «Θετι-
κών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους».

3. Από Τομέας «Ψυχολογίας» σε Τομέας «Ψυχολογίας, 
Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών». 

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πάτρα, 31 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  
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