
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθημα-
τικά» (ΘΕΜΑ) (Master in Theoretical and Applied 
Mathematics, ThAMa).

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 664/11774 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θε-

τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με 

τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματι-

κά» (ΘΕΜΑ) (Master in Theoretical and Applied 

Mathematics, ThAMa).

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-
δευσης, 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. 4485/2017 (114 Α΄), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 “Κοινοποί-
ηση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) “Ίδρυση Πανεπι-

στημίου 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 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. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνε-
δρίαση 8/12.2.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 2/26.3.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. 2652/29.10.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

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 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (ΘΕΜΑ) 
(Master in Theoretical and Applied Mathematics, ThAMa) 
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λει-
τουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» 
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.) έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο τα Θεωρητικά και Εφαρμοσμέ-
να Μαθηματικά και τις σύγχρονες εφαρμογές αυτών, που 
βασίζονται στη μελέτη Διαφορικών Εξισώσεων και στη 
Μαθηματική Μοντελοποίηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η εκπαίδευση και εμβάθυνση των γνώσεων στις 

βασικές θεματικές ενότητες των Μαθηματικών και των 
εφαρμογών τους,

β. η δημιουργία υψηλού επιπέδου σπουδών, σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα, οι οποίες παρέχουν την αναγκαία 
γνώση, ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ να έχουν τη δυνατό-
τητα καλύτερης ακαδημαϊκής εξέλιξης και επαγγελματι-
κής αποκατάστασης,

γ. να προωθήσει την έρευνα σε σύγχρονα πεδία της 
Μαθηματικής Επιστήμης και, μέσω της μελέτης των Δια-
φορικών Εξισώσεων και της Μαθηματικής Μοντελοποί-
ησης, σε Εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες, τη Βιολογία 
και την Επιστήμη των Μηχανικών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στα «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», 
χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματού-
χοι ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτε-
χνικών Σχολών της ημεδαπής και αντιστοίχων Τμημάτων 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Σχολών Θετικών 
Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της αλλοδαπής. 
Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και πτυ-
χιούχοι ή διπλωματούχοι του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών 
Σχολών καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Τμημάτων.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
εξήντα (60). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η 
διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλι-
κή γλώσσα. Για τη λήψη ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 
τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, σε 
τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και 
να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά 
το Β΄ εξάμηνο. Κάθε μάθημα του Α΄ εξαμήνου διδάσκε-
ται 4 ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε δέκα (10) 
ECTS, κάθε μάθημα του Β΄ εξαμήνου διδάσκεται τρείς 
(3) ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS 
και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) 
ECTS. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται 
ανά εξάμηνο ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3)

Κωδικός ΠΜ (ECTS) Τίτλος

1x10 Μάθημα επιλογής 1

1x10 Μάθημα επιλογής 2

1x10 Μάθημα επιλογής 3

Σύνολο 30

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

PAM_11 10 Άλγεβρα

PAM_12 10 Ανάλυση

PAM_13 10 Διαφορικές Εξισώσεις

PAM_14 10 Διαφορικές Πολλαπλότητες

PAM_15 10 Μαθηματική Μοντελοποίηση

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Κωδικός ΠΜ (ECTS) Τίτλος

PAM_20 1x12 Διπλωματική εργασία

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3)

1x6 Μάθημα επιλογής 1

1x6 Μάθημα επιλογής 2

1x6 Μάθημα επιλογής 3

Σύνολο 30

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

PAM_21 6 Θέματα Άλγεβρας

PAM_22 6 Θέματα Ανάλυσης

PAM_03 6 Θέματα Γεωμετρίας

PAM_24 6 Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων

PAM_25 6 Θέματα Μαθηματικής Φυσικής

PAM_26 6 Θέματα Τοπολογίας
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Τα μέλη των κατηγο-
ριών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ 
έτος στο ΠΜΣ, 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 Μαθηματικών 
είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγματο-
ποιούνται στο Υπολογιστικό Κέντρο και σε διαμορφω-
μένους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, σπουδαστήρια 
και εργαστήρια) για τη στέγαση του ΠΜΣ. Επιπλέον, στο 
Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία είναι συνδεδεμένη με 
τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2022-23 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο Αναλυτικός ετήσιος Προϋπολογισμός εξόδων ανά 
κατηγορία είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΩ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5000

Δαπάνες αναλωσίμων 2000

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

3000

ΣΥΝΟΛΟ 10000
Τα έσοδα θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό του 

ΥΠΕΘ καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, 
πόρους από ερευνητικά προγράμματα και πόρους από 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών.

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, 17 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 670/11793 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θε-

τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

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-
δευσης, 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. 4485/2017 (114 Α΄), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 “Κοινοποί-
ηση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπι-
στημίου 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 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.
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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 Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
8/27.2.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 2/26.3.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. 1006/7.7.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

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 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Χη-
μεία» 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.) έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Χημείας και 
τις εφαρμογές της, καλύπτοντας την εν λόγω θεματο-
λογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην 
πρακτική της.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη Π.Μ.Σ. στην επιστήμη της 
Χημείας βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες Θετικές 
Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Ενέργεια, την Ιατρική, το 
Περιβάλλον και την Κοινωνία. Είναι ζωτικής σημασίας για 
την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
μας. Το επανιδρυόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών θα συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανά-
πτυξη της τεχνολογίας στη Χημεία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι 
η αναβάθμιση των σπουδών σε συγκεκριμένες ειδικότητες 
της Χημείας με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, καθώς και ο περι-
ορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των 
καλύτερων από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Χημείας 
και άλλων Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι..

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η εκπαίδευση σε προκεχωρημένα και εξειδικευμένα 

θέματα Χημείας και των εφαρμογών τους, ως επίσης στις 
σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους σύνθεσης, 
χαρακτηρισμού και ανάλυσης, η εξοικείωση στη χρήση 
σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονι-
κής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη 
ηγετικών δυνατοτήτων,

β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρ-
μοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,

γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν 
διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές πε-
ριοχές,

δ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπό-
βαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες ανάλυσης στη 
σύγχρονη Βιομηχανική Παραγωγή και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 
σύγχρονου περιβάλλοντος,

ε. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτι-
κά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ερ-
γαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης 
ευθύνης σε Ιδιωτικές Εταιρείες, Βιομηχανίες Τροφίμων, 
Διυλιστήρια, Βιομηχανίες Πλαστικών, Βιομηχανίες Υλι-
κών Συσκευασίας, Βιομηχανίες Παραγωγής Βιοκαυσίμων, 
Εταιρείες Ανακύκλωσης, σε αναπτυξιακές εταιρείες που 
έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση νέων 
προσεγγίσεων χημικής σύνθεσης και ανάλυσης, ή ακόμα 
στην κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και 
τοπική αυτοδιοίκηση.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη 
Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετι-
κών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστη-
μών και Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολής Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η 
διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική 
γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά 
μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) και 
να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το 
Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων δια-
μορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
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1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και Περιβάλλον

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΧΤΥ-101 6 Χημεία Πολυμερικών Υλικών

ΧΤΥ-102 6 Χημεία Ανόργανων Υλικών

ΧΤΥ-103 6 Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Μορφοποίησης Υλικών

ΧΤΥ-104 6 Τεχνικές Επιφανειακού Χαρακτηρισμού Υλικών

ΧΤΥ-105 6 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΧΤΥ-201 6 Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών

ΧΤΥ-202 6 Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών

ΧΤΥ-203 6 Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές

ΧΤΥ-204 12 Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότη-
τας

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΧΤΥ-301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγ-
γραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-101 10 Μικρο/νανοτεχνολογία - Χημικοί Αισθητήρες

ΑΧΝ-102 10 Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας

ΑΧΝ-103 10 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-201 10 Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι

ΑΧΝ-202 10 Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας

ΑΧΝ-203 10 Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΑΧΝ-301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγ-
γραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των κατη-
γοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, 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, μπορούν μετά από αίτησή τους να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προ-
βλέπονται 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 Χημείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών είναι επαρκής για την κάλυψη 
των αναγκών του Π.Μ.Σ.. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
(αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βιβλιοθήκες), 
ως επίσης και στο Υπολογιστικό Κέντρο για τη στέγαση 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέ-
ον, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί οργανωμένη 
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, συνδεδεμένο 
(με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βι-
βλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Επίσης στο 
Πανεπιστήμιο λειτουργεί Μηχανουργείο, Εργαστήριο 
Ενόργανης Ανάλυσης και Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 
Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης. Στα διάφορα ερ-
γαστήρια του Τμήματος Χημείας υπάρχουν όργανα, τα 
οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα κυρίως αλλά και για 
εκπαίδευση των φοιτητών και καλύπτουν σε σημαντικό 
βαθμό τις απαιτούμενες ανάγκες για την λειτουργία του 
Π.Μ.Σ.. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά της Χημείας και των συναφών προς 
αυτήν Επιστημών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-28 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 13.000

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα

2.000

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία

Σύνολο 15.000

 Θα διατεθούν πόροι ερευνητικών προγραμμάτων για δαπάνες εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών

 Θα διατεθούν πόροι προγραμμάτων της ΕΕ για δαπάνες για δαπάνες εκπόνησης και δημοσιότητας των 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 8.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Δαπάνες αναλωσίμων 5.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ -

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς -

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

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

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

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης -

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

2.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

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

Σύνολο (100%) 15.000

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, 17 Απριλίου 2018 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17772 Τεύχος Β’ 1620/10.05.2018

*02016201005180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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