
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης των Ν.Π.Ι.Δ. 
1. «Εταιρεία Μέριμνας & αποκατάστασης ατόμων 
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα «Μέριμνα», 2. Νη-
στικάκειος Μονάδα Ηλικιωμένων «Νηστικάκειος 
Μ.Φ.Η» ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
και Επικοινωνία» του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

3 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων «Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», 
«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών» και «Μηχανικών και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών με τίτλο «Συστήματα Επεξερ-
γασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ14οικ.25670/565 (1)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης των 

Ν.Π.Ι.Δ. 1. «Εταιρεία Μέριμνας & αποκατάστασης 

ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα «Μέρι-

μνα», 2. Νηστικάκειος Μονάδα Ηλικιωμένων «Νη-

στικάκειος Μ.Φ.Η» ως φορέων παροχής υπηρε-

σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

στ) της παρ. 1 εδ. α΄του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Με-
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6.11.2017) «Οργανισμός Υπ. 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27.1.2015) «Σύσταση ......
Ασφαλίσεων».

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων... ....Υφυπουργών».

5. Την με αριθμ. Υ28 / ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β΄)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης με αριθμ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22.3.2012 (ΦΕΚ 1163/
τ.Β΄/10.4.2012).

8. Τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/
Α΄/23.2.2017).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

10. Την εισήγηση του Περιφερειάρχη: 23482/31.1.2018.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2345/27.3.2018 έγγραφο του 

Ε.Κ.Κ.Α. που αφορά στην Κοινοποίηση της απόφασης του 
Δ.Σ. για την Ειδική πιστοποίηση ή μη, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας, αποφασίζουμε:

Τη Μη Ανανέωση της Πιστοποίησης, του κάτωθι 
Ν.Π.Ι.Δ., ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Εταιρεία Μέριμνας και αποκατάστασης ατόμων με 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα με διακριτικό τίτλο «Μέ-
ριμνα»

Διότι:
α) η σημαντικότερη δράση του Φορέα στην ουσία δεν 

υλοποιείται από τον ίδιο, καθώς η επιστημονική ευθύνη 
του προγράμματος ανήκει στην Εταιρεία Κοινωνικής Μέ-
ριμνας και Ψυχικής Υγείας και ο υπό αξιολόγηση Φορέας 
παραχωρεί μόνο τους χώρους (ελαιοκαλλιέργειες) και

β) οι υπόλοιπες δράσεις που περιγράφει ο Φορέας 
στην αίτησή του δεν κρίνονται σημαντικές.

• Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων με 
διακριτικό τίτλο «Νηστικάκειος Μ.Φ.Η»

Διότι ο Φορέας δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσω-
πικό, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την Π1Γ/ΟΙΚ. 81551 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/2007) αρθ. 3 και 13, 
και όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.80794 
υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/2011) και Δ27/
οικ.7003/329 (ΦΕΚ 745/τ.Β΄/2013).

Οι ως άνω φορείς δύναται να υποβάλουν εκ νέου αί-
τηση πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από 
την έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 85/57/24.4.2018 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
και Επικοινωνία» του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολο-
γίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.1.2017 (ΦΕΚ 
327/8.2.2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης 
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης 
και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334 τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης (συνεδρία 8/28.3.2018).

11. Την με αριθμ. 4/31/19.4.2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

12. Το με αριθμ. 221/27.1.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

13. 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 λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20921Τεύχος Β’ 1913/30.05.2018

και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινω-
νία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονί-
ας και Δασολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 
Επικοινωνία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοι-
νωνία».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι «Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία».

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.. ανέρχεται σε 
ενενήντα (90).

Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023.

Άρθρο 8
Κόστος λειτουργίας

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στα 
λειτουργικά έξοδα, ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών 
χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €) και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού

5.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων 1.500,00 €

Αναλώσιμα 3.000,00 €

Γενικές Δαπάνες 3.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 13.000,00 €
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-

κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί 
χωρίς τέλη φοίτησης.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 893/13480 (3)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων «Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», 

«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-

λογιστών» και «Μηχανικών και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Πατρών με τίτλο «Συστήματα Επεξεργα-

σίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη».

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 εκπαί-
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δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και 
ιδίως των άρθρων 32, 43 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. 4521/18 (Α΄ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ - Αποστολή ενδει-
κτικού 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 δια-
τάξεις’’ 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 νομοθεσί-
ας 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 διεθνοποί-
ηση 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. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των 
Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής (συνεδρία 132/17.4.2018), Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (συνε-
δρία 9/16.4.2018) και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών (συνεδρία 16/26.4.2018) του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
5/19.4.2018).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.

13. Τα υπ’ αριθμ. 2308/20.12.2008, 2156/10.9.2013, και 
76/9.1.2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα οποίο προκύπτει 
ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη-

μάτων «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πλη-
ροφορικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογί-
ας Υπολογιστών» και «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, αντίστοιχα.

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 Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Τμημάτων «Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής», «Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» και «Μηχανολό-
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τε-
χνολογίας Υπολογιστών» και «Μηχανολόγων και Αερο-
ναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργούν Διατμημα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε 
«Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική 
Νοημοσύνη - INF_INT» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄). Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ αναλαμ-
βάνει το Τμήμα «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής».

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Ο τομέας των Συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος/
Πληροφορίας και της Μηχανικής Μάθησης και Νοημο-
σύνης είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους 
τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας. Ο εν λόγω τομέας 
έχει κεντρικό ρόλο στην επεξεργασία, ανάλυση και εξα-
γωγή συμπερασμάτων με εφαρμογές που καλύπτουν και 
επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης κοινω-
νίας και οικονομίας αλλά και της καθημερινής ζωής των 
πολιτών. Η ύπαρξη ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού 
από διασυνδεδεμένες συσκευές, μιας τεράστιας ποικιλί-
ας μορφών της πληροφορίας (σήματα, δεδομένα κλπ), 
καθώς επίσης και αναρίθμητων αλληλεπιδράσεων με-
ταξύ ανθρώπων και συσκευών, καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη βαθιάς κατανόησής του.

Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και 
Μηχανική Νοημοσύνη» θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή νέων τεχνικών και συστημάτων για την 
κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών της βιομηχανίας σε 
θέματα επεξεργασίας σήματος/πληροφορίας και μηχα-
νικής μάθησης/νοημοσύνης. Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Επε-
ξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» θα 
λειτουργεί ως πυρήνας εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
δραστηριότητας, του οποίου το κύρος και η χρησιμότητα 
θα επεκτείνεται πέραν των ορίων του Πανεπιστημίου 
Πατρών και της Ελλάδας γενικότερα, αποτελώντας πόλο 
έλξης τόσο Ελλήνων όσο και Αλλοδαπών πτυχιούχων/
διπλωματούχων.

Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας 
και Μηχανική Νοημοσύνη» έχει σκοπό την εξειδίκευ-
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ση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και 
εφαρμογών των συστημάτων επεξεργασίας σήματος/πλη-
ροφορίας και της μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης, ώστε 
να μπορούν αυτοί να συμβάλουν στην πρόοδο της βιομη-
χανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας και ανάπτυξης στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στόχοι του ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληρο-
φορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» είναι:

• Η πλήρης προετοιμασία μεταπτυχιακών φοιτητών σε 
θέματα συστημάτων επεξεργασίας σήματος/πληροφο-
ρίας και μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης για επαγγελ-
ματική ή ερευνητική/ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

• Η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστή-
ριξης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και την 
πανεπιστημιακή κοινότητα για την κάλυψη ειδικών ανα-
γκών σε θέματα συστημάτων επεξεργασίας σήματος / 
πληροφορίας και μηχανικής μάθησης / νοημοσύνης.

• Η αξιοποίηση της υποδομής που θα δημιουργηθεί για 
την επέκταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και του 
ρόλου των Πανεπιστημίων, με οργάνωση προγραμμάτων 
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προς τις εταιρείες, τη βιομη-
χανία, και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς επίσης, 
με την οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε περιοχές 
και εφαρμογές σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

• Η δημιουργία υποδομών σε τεχνολογία και προσω-
πικό για την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στα 
πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό θα 
υλοποιηθεί μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής του και 
του ανθρώπινου δυναμικού που θα πλαισιώνει το ΔΠΜΣ. 
Τα ανταγωνιστικά αυτά προγράμματα με τη σειρά τους 
θα στηρίζουν εμμέσως οικονομικά το ΔΠΜΣ.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) σε «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και 
Μηχανική Νοημοσύνη».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής και άλλων συναφών 
προς αυτά, Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών και συναφών αντικειμένων, καθώς και 
Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι 
απόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων μπορούν να προ-
έρχονται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και ομοταγή 
αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και από 
συναφή Τμήματα ΤΕΙ, όπως Πληροφορικής ή Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών ή 
άλλα συναφή.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ 
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε 90. Τα μαθήματα του 
ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελ-
ληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης η συγγραφή της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει 
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του 
ΔΜΣ, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και 
τα κατ΄ επιλογήν μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και 
Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική 
εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

SPCS_316 6 Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης

SPCS_330 6 Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Μάθηση

SPCS_331 6 Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνολο 18

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

6 Μάθημα Επιλογής 1

6 Μάθημα Επιλογής 2

Σύνολο 12

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Α’ Εξαμήνου

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

SPCS_302 6 Αρχιτεκτονικές / Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων
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SPCS_329 6 Θεωρία Πληροφορίας

SPCS_306 6 Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής

SPCS_328 6 Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων

SPCS_309 6 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

SPCS_310 6 Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

SPCS_332 6 Ανάλυση και Διαχείριση Μεγάλων και Πολυδιάστατων Δεδομένων

SPCS_333 6 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

SPCS_301 6 Εργαστήριο ΨΕΣ

SPCS_334 6 Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας Σήματος

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

SPCS_315 6 Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας

SPCS_319 6 Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση

Σύνολο 12

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

6 Μάθημα Επιλογής 1

6 Μάθημα Επιλογής 2

6 Μάθημα Επιλογής 3

Σύνολο 18

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Β’ Εξαμήνου

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

SPCS_303 6 Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

SPCS_304 6 Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες

SPCS_320 6 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας

SPCS_318 6 Ψηφιακή Τεχνολογία και Επεξεργασία Ήχου

SPCS_321 6 Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα

SPCS_326 6 Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο

SPCS_307 6 Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας (Θεωρία και Εργαστήριο)

SPCS_335 6 Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης

SPCS_336 6 Ανάλυση δεδομένων

SPCS_337 6 Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

SPCS_338 6 Εφαρμοσμένη Μπεϋζιανη Στατιστική

SPCS_339 6 Προχωρημένα Θέματα Αδόμητων Δικτύων

SPCS_340 6 Ειδικά Θέματα Μηχανικής Μάθησης

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

SPCS_TH_301 30 Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25). Δύναται να 
επιλέγονται, επιπλέον, μέχρι πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις στο ΔΠΜΣ INF_INT καθώς και 
όσοι έχουν υποτροφία από ελληνικό ή διεθνή οργανισμό. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
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Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και
μόνο ένας κατ’ έτος στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», «Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» και «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» είναι επαρκής 
για την κάλυψη των αναγκών του ΔΠΜΣ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των Τμημάτων πραγματοποιούνται σε 
Υπολογιστικά Κέντρα και σε χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, σπουδα-
στήρια και εργαστήρια), για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο 
λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληρο-
φοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ INF_INT θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Άρθρο 11 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία.
Α. ΈΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

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

-

2 Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

13.000 €

3. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριο-
θετείται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα (*)

-

4 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα -

5 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών (**) -

6 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. -

7 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή (...αναλυτική αναφορά...) -

ΣΥΝΟΛΟ 13.000 €

(*) Έσοδα από τυχόν δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες, το ποσό των οποίων δε είναι 
σταθερό και προβλέψιμο, θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή υποτροφιών στου φοιτητές του προγράμματος.

(**) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στην απόκτηση / ανανέωση εξοπλισμού στα πλαίσια ερευνητικών προ-
γραμμάτων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διεξαγωγή μεταπτυχιακών μαθημάτων ή κατά την εκπό-
νηση διπλωματικών εργασιών, όπου αυτό προβλέπεται. Το ποσό αυτό δεν είναι σταθερό και προβλέψιμο.

Β. ΕΞΟΔΑ

Λειτουργικά Έξοδα Προγράμματος Ευρώ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.300 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (*) -

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.900 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3.800 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.100 €
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6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

-

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

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 -

9 Αμοιβές εξειδικευμένης διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης -

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

2.900 €

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος

11 Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 -

ΣΥΝΟΛΟ (100%) 13.000 €
(*) Στην περίπτωση που υπάρξουν επιπλέον έσοδα από τυχόν δωρεές, παροχές και κάθε είδους χορηγίες, θα 

χρησιμοποιηθούν για την παροχή υποτροφιών στους φοιτητές του προγράμματος.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 2 Μαΐου 2018 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02019133005180008*
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