
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 1820/26110 
Έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών με τίτλο « Βιολογικές Επιστήμες: Έρευ-

να και Εφαρμογές».

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/4-8-2017, τ. Α΄) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνη-
σης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα».

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018/
τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/
16-7-2008, τ. Α΄).

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

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

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 17/26.6.2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 139/1.8.2018).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
τίτλο «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», 
ως ακολούθως:

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευ-
σης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκλη-
ρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των 
Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:

α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά-
πτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικα-
νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς 
και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσί-
ας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελε-
σμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται 
το κάθε Τμήμα.

Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017): «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και έχει ως στόχο να 
συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μετα-
πτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο 
των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των 
βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας 
τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε με-
ταπτυχιακού προγράμματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1.
EΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βι-
ολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» επανιδρύ-
θηκε με την υπ’ αριθμ. 668/11780 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1534/
4-5-2018 τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύ-
γκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 133/
30-3-2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος (αρ. συνεδρ. 11/
15-3-2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 
4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές 
καθώς και του παρόντος Κανονισμού και οδηγεί απο-
κλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα 
και Εφαρμογές».

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας περιλαμβάνει δύο 
κατευθύνσεις, όπως προβλέπονται από την Υπουργική 
Απόφαση επανίδρυσής του:

Α. Βιολογική Τεχνολογία
Β. Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστη-

μάτων και Βιολογικών Πόρων
Το Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Μετά την περάτωση 

των σπουδών, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, 
απονέμεται από το Τμήμα Βιολογίας Δ.Μ.Σ. στις «Βιολο-
γικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», με αναγραφή 
στον τίτλο της κατεύθυνσης που παρακολούθησε ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ).

Άρθρο 2. 
ΣΚΟΠΟΣ

1. Το Π.Μ.Σ. «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρ-
μογές» στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και 
έρευνα σε τομείς αιχμής των βιολογικών επιστημών. 
Απευθύνεται σε αποφοίτους των Τμημάτων Βιολογίας 
και άλλων συναφών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής και αλλοδαπής.

2. Οι κύριοι στόχοι του είναι η άρτια θεωρητική και 
τεχνολογική κατάρτιση των επιστημόνων (ΜΦ) που το 
παρακολουθούν σε πεδία και τεχνολογίες που έχουν 
άμεση σχέση με την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνο-
λογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας. Οι Μ.Φ. μετά 
την αποφοίτησή τους, θα είναι σε θέση να:

α) στηρίξουν και να προωθήσουν περαιτέρω τη βασι-
κή και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στα πανεπι-
στήμια και στα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας

β) στελεχώσουν μία σειρά από υπηρεσίες και παρα-
γωγικούς φορείς που έχουν σχέση με την υγεία, τη δια-
τροφή του ανθρώπου, την ποιότητα ζωής, την παρακο-
λούθηση, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, 
την περιβαλλοντική τεχνολογία και τη βιοτεχνολογία.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμε-
νο του Π.Μ.Σ. παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.
biology.upatras.gr/

Άρθρο 3.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. 
(Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 

του ν. 4485/2017, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπι-
στημίου Πατρών. Για την οργάνωση και λειτουργία του 
Π.Μ.Σ., αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το 
αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικη-
τικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του 
Π.Μ.Σ.

β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.): απο-
τελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

γ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Δι-
εθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την 
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυ-
χιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

δ) Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέ-
λευσης του Τμήματος και εκπροσώπους μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος, όπως ορίζεται στο ν. 4485/2017.

Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες::
- Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.
- Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή 

(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., ορίζει το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τους 
συντονιστές των δύο κατευθύνσεων και εκχωρεί αρμο-
διότητες στη Σ.Ε.

- Ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων 
επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά 
προβλέπονται από τον ισχύοντα νόμο, συγκροτεί τις 
επιτροπές εξετάσεων, ορίζει τις Επιτροπές Αξιολόγησης 
Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) ανά κατεύθυνση, για την κατάρτιση 
του πίνακα επιτυχόντων και την επιλογή των εισακτέων, 
επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων, ορίζει τα 
μέλη των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) για 
την εκπόνηση Μ.Δ.Ε., απονέμει τα Δ.Μ.Σ., αντιμετωπίζει 
κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατά-
ξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και έχει την 
ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών με την στήριξη 
του Π.Μ.Σ. κονδυλίων. Αποφασίζει για κάθε επιμέρους 
θέμα που αφορά στο Π.Μ.Σ., το οποίο δεν προβλέπεται 
στον παρόντα Κανονισμό, τις ισχύουσες διατάξεις και 
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

- Επιλέγει τους εισακτέους Μ.Φ. μετά από την υποβολή 
αιτήσεών τους και προφορικής συνέντευξης ενώπιον 
των μελών της Ε.Α.Υ.

- Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των 
μεταπτυχιακών μαθημάτων

- Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέ-
πτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 
36, παράγραφος 5 του ν. 4485/2017

ε) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π. Μ. Σ. απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, κ α ι εκλέγονται από 
τη Σ.Τ. για διετή θητεία.
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Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά (ν. 4485).

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συ-
ντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:

- Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση των Ε.Α.Υ. και 
Τ.Ε.Ε.

- Ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας
- Προτείνει στη Συνέλευση, θέματα που αφορούν στις 

σπουδές των Μ.Φ., εξωτερικούς διδάσκοντες και βελτι-
ώσεις του προγράμματος.

- Ενημερώνει διδάσκοντες και Μ.Φ. για ερευνητικά 
προγράμματα και δυνατότητες συνεργασίας με Ιδρύ-
ματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

- Φροντίζει για την τήρηση του παρόντος κανονισμού.
στ) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονι-

στικής Επιτροπής και προεδρεύει αυτής, έχει ως βασικό 
του καθήκον την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και 
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της 
Συνέλευσης για διετή θητεία. Ο Διευθυντής Σπουδών 
εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα 
ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα:

- Εισηγείται στη Σ.Τ. τις αποφάσεις της Σ.Ε. και κάθε 
θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

- Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της ημερήσιας 
διάταξης και της σύγκλισης της Σ.Ε., την εισήγηση των 
θεμάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων της Συνέ-
λευσης που αφορούν στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και είναι 
οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος. Η Συνέλευ-
ση εξουσιοδοτεί το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
να επιλαμβάνεται των απολύτως αναγκαίων θεμάτων 
κατά την περίοδο των διακοπών.

- Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., 
τους οποίους υποβάλλει στη Σ.Τ.

3.2 Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα ανα-
λαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος και η επικοινωνία με τους Μ.Φ.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθη-
μάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Άρθρο 4. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

4.1 Για την εισαγωγή Μ.Φ. διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με απόφαση 
της Σ.Τ. την άνοιξη κάθε έτους, με καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολο-
γητικών την 10η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπι-
στήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό 
κόστος βαρύνει το Π.Μ.Σ.

Η Ε.Α.Υ. αξιολογεί και επιλέγει τους υποψηφίους Μ.Φ. 
Η επιλογή ολοκληρώνεται εντός μιας εβδομάδας από 
την ημέρα της συνέντευξης. Οι διαδικασίες επιλογής των 

Μ.Φ. τους στο Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Α, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους. 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά 
στο Portal: https:/matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/
sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύ-
νονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας: e-mail 
dgrambio@upatras.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
(www.biology.upatras.gr).

4.2 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημά-
των Βιολογίας ή συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των 
παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης 
των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρί-
ου, καταληκτική ημερομηνία εγγραφής τους, και πάντως 
πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. 
Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του δι-
πλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επι-
λεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

4.3 Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο στους είκοσι (20) ετησίως, οι οποίοι κατανέμονται 
σε 10 ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας, μπορούν μετά από αί-
τησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο Π.Μ.Σ, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

4.4 Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση 
των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώ-
ματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που 
είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την 
επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπε-
ται στο προπτυχιακό επίπεδο, την τυχούσα ερευνητική 
ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τυχόν 
άλλων προσκομισθέντων δικαιολογητικών που σχετίζο-
νται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του υποψηφί-
ου και του αποτελέσματος της προφορικής συνέντευξης.

Προϋπόθεση για την αποδοχή Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. είναι η 
επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και τουλάχιστον 
επιπέδου Β2 (Lower), που αποδεικνύεται με την προσκό-
μιση σχετικού πιστοποιητικού.

4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 
πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος 
(με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής) 
επικυρώνεται από την Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

1. Το βαθμό πτυχίου /διπλώματος (20%)
2. Τη συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (20%)
3. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε 

προπτυχιακό επίπεδο) ή και την ερευνητική και επαγ-
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γελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ (10%)

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, σχετικές με το γνωστι-
κό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%).

5. Το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου (40%).
Η προφορική συνέντευξη γίνεται ενώπιον μελών της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων σε θέματα ευρύ-
τερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) 
στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης 
και της προσωπικότητας του υποψηφίου, β) στην αξι-
ολόγηση των συστατικών επιστολών του και γ) στην 
αξιολόγηση άλλων προσόντων (π.χ. τυχόν υποτροφίες, 
γνώση περισσότερων της μιας ξένων γλωσσών, ικανότη-
τα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.) ή ελλείψεων του υποψηφίου Μ.Φ.

Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν συ-
νολική βαθμολογία τουλάχιστον 7 (επτά). Αν οι υποψήφιοι 
που συγκεντρώνουν την ανωτέρω βαθμολογία υπερβαί-
νουν τον συνολικό αριθμό 10/κατεύθυνση, αυτοί δύνανται 
να γίνουν δεκτοί ως ισοβαθμούντες, ύστερα από αιτιολο-
γημένη απόφαση της Σ.Τ. Επιλαχόντες είναι όσοι έχουν 
βαθμό από 7 και άνω αλλά δεν έχουν εισαχθεί.

Άρθρο 5. 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ –
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων Μ.Φ. κάθε έτους γίνεται σε 
προθεσμίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Βιολογίας και κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., 
με ηλεκτρονική εγγραφή στο https://progress.upatras.gr

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή 
εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της 
Σ.Τ., μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου. 
Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους 
ανά εξάμηνο. Η ανανέωση γίνεται για το χειμερινό και εα-
ρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους ηλεκτρονικά 
στο σύνδεσμο https://progress.upatras.gr, μέσα σε προ-
θεσμίες που ορίζονται από την Σ.Τ.

5.2. Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει για χρόνο, που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα, 
για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από από-
φαση της Σ.Ε., η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως 
του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή. Κατά την 
διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι πα-
ροχές, οι οποίες ανακτώνται με τη λήξη της αναστολής. 
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
3 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017.

5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (εν-
δεικτικά: ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στρά-
τευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χορηγείται παράταση 
σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης 
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

5.5 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν 
παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο 
(2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχι-
ακού φοιτητή και διαγράφεται από τα Μητρώα του Π.Μ.Σ.

5.6 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο 

με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει 
γνώση αυτού του Κανονισμού που είναι ανηρτημένος στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας και κατά την 
εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. θα συνυποβάλλει στη Γραμματεία 
του Τμήματος Βιολογίας υπεύθυνη δήλωσή, με την οποία θα 
εξασφαλίζει την τήρηση της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 6. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό 
ημερολόγιο.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπό-
νησης της Μ.Δ.Ε., ως ο νόμος ορίζει.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης 
του Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης 
στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Το πρώτο διδακτικό εξάμηνο (διδασκαλία και εξετά-
σεις) διαρκεί από 1 Oκτωβρίου έως 31 Iανουαρίου και 
το δεύτερο από 1 Φεβρουαρίου ως 31 Mαΐου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και 
εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώ-
νεται από τη Σ.Ε. τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από 
την έναρξη του εξαμήνου.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετά-
σεις των μαθημάτων. Η εξεταστική περίοδος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα.

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. καθορίζει και ανακοινώνει το ωρολό-
γιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων κάθε εξαμή-
νου τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη 
του εξαμήνου. Για τις εξετάσεις των Μ.Φ. ισχύουν τα προ-
βλεπόμενα που αφορούν στις εξετάσεις των προπτυχι-
ακών φοιτητών σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

6.2 Μαθήματα
Τα μαθήματα και οι εργαστηριακές ασκήσεις, το αναλυ-

τικό τους περιεχόμενο και οι διδάσκοντες δημοσιεύονται 
στον Οδηγό Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
Κάθε μάθημα και εργαστηριακή άσκηση έχει πιστωτικές 
μονάδες, οι οποίες ορίζονται στον Οδηγό σπουδών. Με 
πρόταση της Σ.Τ. και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να 
γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων 
και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. Τα μαθήματα 
θα διδάσκονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
Κατά το 1ο και 2ο εξάμηνο των σπουδών τους οι Μ.Φ. 

είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα 
που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), 30 
στο 1ο εξάμηνο και 30 στο 2ο εξάμηνο, οι οποίες προέρ-
χονται από τα μεταπτυχιακά μαθήματα της κατεύθυνσης 
που έχει επιλέξει κάθε Μ.Φ. Είναι δυνατόν, έπειτα από 
αίτηση του Μ.Φ. και έγκριση από τη Σ.Ε., να επιλέξει να 
παρακολουθήσει μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης 
του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή μαθήματα άλλου Π.Μ.Σ. (του 
ίδιου ή άλλου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή άλλου 
ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής), με τα οποία συ-
νεργάζεται το Τμήμα. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που 
μπορούν να πιστωθούν στο Μ.Φ. από την παρακολού-
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θηση μαθημάτων της προηγούμενης περίπτωσης δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις 10. Επίσης, οι Μ.Φ. έχουν 
τη δυνατότητα, καθ’ υπέρβαση των 90 ECTS, να παρα-
κολουθήσουν και άλλα μαθήματα, τα οποία όμως δεν 
υπολογίζονται στο βαθμό του Δ.Μ.Σ.

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και 
των ασκήσεων (εργαστηριακών κ.λπ.) είναι υποχρεωτική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων – εργαστηρίων πραγ-
ματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντι-
στοιχεί σε 40 πιστωτικές μονάδες (ECTS), 10 στο 2ο εξά-
μηνο και 30 στο 3ο εξάμηνο, εκπονείται κατά το 2ο και 
3ο εξάμηνο σπουδών.

Πίνακας μαθημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και οι πιστω-

τικές τους μονάδες ορίζεται ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Ε) Επιλογής 
Από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής οι 
φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα 
(σύνολο: 30 ECTS)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μοριακή Γενετική και Εφαρμογές (Ε) 6
Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (Ε) 6
Μοριακή Φυσιολογία και Νευροβιολογία (Ε) 6
Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας Κυττάρου (Ε) 6
Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας (Ε) 6
Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας (Ε) 6
Δομική Βιολογία (Ε) 6
Θέματα Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας Φυτών (Ε)

6

Σύνολο επιλεγόμενων μαθημάτων 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Από τα παρακάτω μαθήματα οι φοιτητές 
επιλέγουν 4 μαθήματα επιλογής των 5 
ECTS και την έναρξη της Διπλωματικής 
Εργασίας (10 ECTS). 
(Ε) Επιλογής (Υ) Υποχρεωτικά
Μοριακή και Κυτταρική Ανοσοβιολογία (Ε) 5
Ειδικά Θέματα Εξέλιξης (Ε) 5
Βιοχημεία του Οξειδωτικού Stress (Ε) 5
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (Ε) 5
Συστημική Βιολογία (Ε) 5
Μεθοδολογία στην Βιοϊατρική Έρευνα (Ε) 5
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας:
Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Παρουσί-
αση Δεδομένων στο Θέμα της Διπλωμα-
τικής Εργασίας (Υ)

10

Σύνολο 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας. Ολοκλήρωση ερευνητικής 
δραστηριότητας (Υλοποίηση πειραμάτων, 
αξιολόγηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων, 
εξαγωγή συμπερασμάτων, συγγραφή και 
παρουσίαση της διπλωματικής. (Υ)

30

Σύνολο 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ –
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (Υ)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση 
Περιβαλλοντικών Δεδομένων 
και Οικολογικά Μοντέλα (Υ)

7

Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και 
Βιοπαρακολούθηση ειδών 
και Οικοτόπων (Υ)

8

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχεί-
ριση Φυσικών Περιοχών (Υ)

7

Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχεί-
ριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (Υ)

8

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (Υ)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Αξιολόγηση και Διαχείριση Υδάτινων 
Οικοσυστημάτων (Υ)

10

Επιπτώσεις Περιβαλλοντικών Καταπονήσεων 
στα Μεσογειακά Φυτά (Υ)

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ)
Έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας 
(συλλογή και αξιολόγηση βιβλιογραφίας, 
πειραματικός και δειγματοληπτικός 
σχεδιασμός)

10

Σύνολο 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ)
Ολοκλήρωση ερευνητικής δραστηριότητας 
(υλοποίηση πειραμάτων και δειγματοληψιών, 
συγγραφή και παρουσίαση της 
διπλωματικής εργασίας)

30

Σύνολο 30

Μαθήματα, υποχρεώσεις Μ.Φ.
Στο διάστημα των σπουδών τους οι Μ.Φ. υποχρεούνται 

να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθή-
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ματα που αντιστοιχούν στον ελάχιστο αριθμό προβλε-
πόμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS). H αξιολόγηση της 
απόδοσης στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκή-
σεις (όπου υπάρχουν), καθώς και η συνολική εκτίμηση 
της απόδοσης των Μ.Φ. από τη Σ.Ε., στο τέλος του εξα-
μήνου, αποτελούν βασικά κριτήρια για τη συνέχιση των 
σπουδών των Μ.Φ. στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για 
την ανανέωση υποτροφιών, εφόσον αυτές υπάρχουν, 
μετά την πάροδο δωδεκαμήνου.

Οι Μ.Φ. συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες (παραδόσεις, σεμινάρια, εργασίες υπαί-
θρου) του Π.Μ.Σ. Μέγιστος αριθμός απουσιών είναι μία 
(1) σε κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ.

O Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε τις σπουδές του και 
του απονέμεται το Δ.Μ.Σ., εφόσον συμπλήρωσε τρία εξά-
μηνα σπουδών, ολοκλήρωσε επιτυχώς τα μαθήματα και 
τις εργαστηριακές ασκήσεις και, τέλος, συνέγραψε και 
υποστήριξε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία (Μ.Δ.Ε.). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., οι φοιτητές 
οφείλουν να συγκεντρώσουν πενήντα (50) πιστωτικές 
μονάδες από τα μαθήματα, τις διαλέξεις, τις εργαστηρι-
ακές ασκήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, και σαράντα (40) 
πιστωτικές μονάδες από τη μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία τους. Συνεπώς, για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) 
πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Όλοι οι Μ.Φ., από το 2ο εξάμηνο σπουδών υποχρε-
ούνται να επικουρούν το εκπαιδευτικό έργο των μελών 
Δ.E.Π. (κατ’ ανώτερο όριο 6 ώρες την εβδομάδα), στο 
πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τομέα 
στον οποίο εκπονεί έκαστος τη Μ.Δ.Ε. του, και ο οποί-
ος χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις στη Γραμματεία του 
Τμήματος.

Σε περίπτωση που λόγω απουσιών ο Μ.Φ. δεν ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

6.4 Βαθμολογία – Εξετάσεις – Ορισμός Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε.
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους 

διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. 
Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από 
μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης 
ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι 
μεγαλύτεροί του.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του 
ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υπο-
χρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε 
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία 
δεν προσμετράται η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήμα-
τος κατά την επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρ-
ξη του χειμερινού εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο 
μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υπο-
χρεώσεις του στο Π.Μ.Σ., μετά από αίτηση του φοιτητή, 
δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση 
της Σ.Τ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων.

1) Η βαθμολογία των μαθημάτων καταχωρίζεται ηλε-
κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από το πέρας της 
εξεταστικής περιόδου.

2) Η Μ.Δ.Ε. βαθμολογείται από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. και 
ο τελικός βαθμός είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των 
αντίστοιχων βαθμών όλων των μελών.

Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να λη-
φθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της 
Τ.Ε.Ε., τα οποία και βαθμολογούν.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Μ.Δ.Ε., ο 
φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, 
όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, 
από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης 
αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα, 
μετά από απόφαση της Σ.Τ.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Μ.Δ.Ε. 
Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολού-
θησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό 
και αποχωρεί.

Άρθρο 7.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής 
Δ.Ε., ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 
διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο 
Παράρτημα 3 του παρόντος.

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Ο Μ.Φ. υποβάλλει το αργότερο μέχρι την έναρξη του 

2ου εξαμήνου σπουδών, στη Γραμματεία του Τμήματος, 
αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Δ.Ε. Στη σχετική 
αίτηση προτείνεται το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π., ως επι-
βλέπων και δίνεται, επίσης, ένα περίγραμμα της διπλω-
ματικής εργασίας που θα εκπονηθεί. Η αίτηση πρέπει να 
συνοδεύεται από έγγραφο αποδοχής του προτεινόμενου 
επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., στο οποίο θα αναφέρει το 
θέμα της εργασίας, καθώς και τα άλλα δύο μέλη της Τ.Ε.Ε. 
Στην Τ.Ε.Ε. συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα 
μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ', οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν το ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της Διπλωματι-
κής Εργασίας. Η αίτηση για ορισμό επιβλέποντος Μ.Δ.Ε., 
θέματος και Τ.Ε.Ε. εγκρίνεται από τη Σ.Τ.

Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Μ.Φ. ή του επι-
βλέποντος καθηγητή, μπορεί να αλλάξει ο τίτλος της 
Μ.Δ.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, για την εξέταση της Μεταπτυχια-
κής Δ.Ε. πρέπει ο Μ.Φ. να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα 
τα μαθήματα και να έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα Σπουδών και 
τον παρόντα κανονισμό.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Δ.Ε. γίνεται στην ελ-
ληνική γλώσσα. Για τη συγγραφή της Μ.Δ.Ε. στην Αγγλι-
κή, απαιτείται η έγκριση της Σ.Τ. κατόπιν αιτήματος του 
υποψήφιου Μ.Φ.
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7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Μεταπτυ-

χιακής Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες 
για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον 
τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογρα-
φίας, κ.λπ., παρατίθενται στο Παράρτημα 2 του παρόντος 
κανονισμού.

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της Τ.Ε.Ε., η οποία ορί-

ζεται από τη Σ.Τ.
Μετά το πέρας της συγγραφής της Μεταπτυχιακής 

Δ.Ε. και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους 
Δ.Ε.Π., ο υποψήφιος παραδίδει αντίτυπο της Δ.Ε. στα 
μέλη της Τ.Ε.Ε. Η δημόσια υποστήριξη της Δ.Ε. ορίζεται 
από τον επιβλέποντα εντός 30 ημερών από την υποβολή 
της, με ανακοίνωση που περιλαμβάνει την ημερομηνία 
υποστήριξης της Δ.Ε. και την περίληψη της εργασίας.

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται με παρουσίαση σε ανοι-
κτό ακροατήριο, παρουσία της Τ.Ε.Ε., ή τουλάχιστον 2 εκ 
των μελών της, τα οποία και βαθμολογούν, με εισηγητή 
τον επιβλέποντα. Περιλαμβάνει την προφορική ανάπτυ-
ξη της εργασίας εκ μέρους του Μ.Φ. και τη διαδικασία 
υποβολής ερωτήσεων προς αυτόν, ώστε τα μέλη της 
Τ.Ε.Ε. να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για το αντι-
κείμενο της εργασίας και την ικανότητα του Μ.Φ. στην 
υποστήριξή της.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο 
χρόνο παράτασης (4ο εξάμηνο), καταληκτική ημερομη-
νία για την παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. θεωρείται η εξεταστι-
κή του Σεπτεμβρίου.

Η βαθμολόγηση της εργασίας στηρίζεται στην αξιολό-
γηση του περιεχομένου της, στην προφορική ανάπτυ-
ξη και τις απαντήσεις του Μ.Φ. στις ερωτήσεις της Τ.Ε.Ε. 
Μετά την παρουσίαση, συμπληρώνεται βαθμολόγιο, το 
οποίο υπογράφεται από την Τ.Ε.Ε. Ο βαθμός της εργασίας 
εκφράζεται στη βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 10 με 
διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας.

Η εξέταση θεωρείται επιτυχής αν ο τελικός βαθμός 
(μέσος όρος των βαθμών των εξεταστών) είναι ανώτε-
ρος ή ίσος του πέντε (5) και εφόσον οι βαθμοί των δύο 
τουλάχιστον εξεταστών είναι ανώτεροι ή ίσοι του πέντε 
(5). Σε αντίθετη περίπτωση, η εργασία επιστρέφεται στο 
φοιτητή προς διόρθωση και συμπλήρωση, και η εξέταση 
επαναλαμβάνεται όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε 
αργότερα από έξι από την προηγούμενη εξέταση. Σε 
περίπτωση νέας αποτυχίας, στο φοιτητή δεν απονέμε-
ται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, αλλά χορηγείται 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Η εγκεκριμένη Μ.Δ.Ε., με ενσωματωμένες τις τυχόν 
διορθώσεις που προτείνει η Τ.Ε.Ε., κατατίθεται υποχρε-
ωτικά στη Γραμματεία του Τμήματος το συντομότερο 
δυνατόν, τόσο σε έντυπη (1 αντίγραφο) όσο και σε ηλε-
κτρονική μορφή. Ο βαθμός της Δ.Ε. γίνεται δεκτός και κα-
ταχωρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την 
κατάθεση των παραπάνω αντιγράφων. Για την απονομή 
του Μ.Δ.Ε., ο Μ.Φ. καταθέτει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου την ΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ) 
και παραλαμβάνει βεβαίωση κατάθεσης της εργασίας.

Για την καταχώριση της βαθμολογίας της Δ.Ε., το πρα-

κτικό παρουσίασης, υπογεγραμμένο από τα μέλη της 
Τ.Ε.Ε., υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, εφόσον εγκρι-
θεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτι-
κά στο δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Άρθρο 8. 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ Δ.Μ.Σ.

8.1 Προϋποθέσεις Απονομής Δ.Μ.Σ. και απαραίτητα 
δικαιολογητικά

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 
του και λαμβάνει το πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμ-
ματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για 
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Ειδικότερα:

1. Να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που 
απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ., καθώς και στην Δ.Ε.

2. Να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος τε-
λικό αντίγραφο της Δ.Ε.

3. Να επιστρέψει στη Γραμματεία ακαδημαϊκή ταυτό-
τητα και στη Φοιτητική Μέριμνα την ευρωπαϊκή κάρτα 
που έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο (αν έχει).

4. Να προσκομίσει από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη-
μίου βεβαίωση κατάθεσης της Δ.Ε. Σημειώνεται ότι οι 
Δ.Ε. υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο στη διεύθυνση www.nemertes.lis.upatras.
gr. Επίσης οι φοιτητές δεν καταθέτουν cd, εφόσον η ερ-
γασία υπάρχει στην ηλεκτρονική της μορφή.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα -της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με 
το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

8.2 Υπολογισμός βαθμού Δ.Μ.Σ.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. και της Διπλωματικής Εργασίας (η 
στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μα-
θημάτων και της διπλωματικής εργασίας) και υπολογί-
ζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της διπλωματικής ερ-
γασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον 
αντίστοιχο βαθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστω-
τικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. πιστοποιεί την επιτυχή αποπερά-
τωση των σπουδών του Μ.Φ. Στα απονεμόμενα Δ.Μ.Σ. 
αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα 
που αντιστοιχεί σε:

- «Άριστα» από 8,50 έως 10
- «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
- «Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων Δ.Μ.Σ. εγκρίνεται από τη Σ.Τ.
8.3 Τελετουργικό Απονομής Δ.Μ.Σ.
H απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται τουλάχιστον δύο φορές 

κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμμα-
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τα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η 
Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις προϋπο-
θέσεις απονομής Δ.Μ.Σ.

Κατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, 
χρονικό διάστημα, χορηγείται από τη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

Άρθρο 9. 
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται 
η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και 
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης 
ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιου-
δήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/
της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική ανα-
φορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του 
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, 
τις απόψεις του επί του θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προ-
βλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις 
θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατά-
ξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η 
φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο 
των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργα-
σίας. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, 
έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα «Επί 
του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής 
Ephorus»).

Άρθρο 10. 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι Μ.Φ. έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που 
προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου 
σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν δι-
δακτικών συγγραμμάτων.

10.1 Γενικά
Οι Μ.Φ. που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρ-
μακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών 
από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

10.2 Τέλη Φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. δεν έχει τέλη φοίτησης.
10.3. Φοιτητικές υποτροφίες
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να 

χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυ-
χιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της 
Σ.Τ. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντι-

κειμενικά κριτήρια ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει 
να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 
Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώ-
ματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Σ.Τ.

Άρθρο 11. 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
(άρθρο 15 του ν. 3374/2005)

Το Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο μεταξύ άλ-
λων περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη 
διάρκεια και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπου-
δών, τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο 
διπλωματούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS.

Άρθρο 12. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μιου 
Πατρών επαρκούν για την διδασκαλία των μαθημάτων 
και την επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών του Π.Μ.Σ. 
«Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές». Σε πε-
ρίπτωση ανάγκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
διδάσκοντες άλλων κατηγοριών, σύμφωνα με τον νόμο.

Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. θα υποστηρίζεται κυρίως από 
Καθηγητές του Τμήματος Βιολογίας, καθώς και από συ-
νεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π./ερευνητές του Παν/μίου Πα-
τρών και του ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στο 
Τμήμα Βιολογίας υπηρετούν 26 μέλη Δ.Ε.Π. όλων των 
βαθμίδων, με ερευνητικά αντικείμενα Κυτταρικής Βιο-
λογίας, Αναπτυξιακής Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, 
Βιοχημείας, Δομικής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Γενε-
τικής, Ανοσοβιολογίας, Μικροβιολογίας, Φυσιολογίας 
Ανθρώπου και Ζώων, Νευροβιολογίας, Φυσιολογίας και 
Οικοφυσιολογίας Φυτών, Βοτανικής, Ζωολογίας, Βιοποι-
κιλότητας, Οικολογίας, Συστηματικής Βιολογίας, Ιχθυο-
λογίας και Ωκεανογραφίας, Τοξικολογίας, Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, οι οποίοι θα παρέ-
χουν το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ. Πρόκειται για Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσω-
πικό με εκτεταμένη εμπειρία στη διδασκαλία, την έρευνα 
και τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης, οι περισσότεροι 
των οποίων έχουν ήδη υποστηρίξει μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές σπουδές υψηλού επιπέδου και ζήτησης, 
έχουν δε χρηματοδοτηθεί από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά 
Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω των 
οποίων θα συμβάλλουν και στην εύρυθμη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ. Επίσης, οι ερευνητικές δραστηριότητες των 
μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολο-
γικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών. 
Η συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος στο Π.Μ.Σ. 
προσφέρει στη ζύμωση της επιστημονικής γνώσης και 
συμβάλλει στη βελτιωμένη μεταφορά της στους Μετα-
πτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις απα-
ραίτητες δεξιότητες για την επαγγελματική τους αποκα-
τάσταση, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. θα γίνεται από 
το υπάρχον προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος 
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Βιολογίας και τις σχετικές υπηρεσίες του Ψηφιακού Άλμα-
τος. Η τεχνική υποστήριξη θα γίνεται από τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος.

Ύπαρξη και επάρκεια αναγκαίων υποδομών διδασκα-
λίας

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευ-
να και Εφαρμογές» θα αξιοποιήσει όλες τις υλικοτεχνικές 
υποδομές του Τμήματος Βιολογίας, τους εκπαιδευτικούς 
χώρους και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Ειδικότερα 
το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει μία αίθουσα σεμιναρίων, 
τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας (B/M 026, B/M 061, B/M 
071, Β/Μ 060), ένα υπολογιστικό κέντρο 26 θέσεων κα-
θώς και κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια (Βοτανι-
κής με 30 θέσεις εργασίας, Φυσιολογίας Φυτών με 24 
θέσεις, Οικολογίας Φυτών με 25 θέσεις, Γενετικής με 34 
θέσεις, Φυσιολογίας Ζώων με 32 θέσεις, 2 εργαστήρια 
Βιοχημείας, Μικροβιολογίας και Κυτταρικής-Μοριακής 
Βιολογίας 45 θέσεων, και 2 εργαστήρια Ζωολογίας και 
Οικολογίας Ζώων με 61 θέσεις) για τους προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 13. 
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 Αναλυτικός Προϋπολογι-
σμός της υπ’ αριθμ. 668/11780 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1534/4-
5-2018 τ. Β’) Επανίδρυσης του Π.Μ.Σ., τα έσοδα θα προ-
έρχονται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘ, δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες 
φορέων του δημόσιου τομέα, πόρους από ερευνητικά 
προγράμματα των μελών Δ.Ε.Π. και πόρους από προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών.

Άρθρο 14. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 15. 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτη-
τές που εγγράφηκαν και άρχισαν τη φοίτησή τους κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως 
τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκλη-
ρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως 
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 
85 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-

σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 16. 
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Σ.Τ. = Συνέλευση Τμήματος
Μ.Δ.Ε. = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Δ.Μ.Σ. = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ε.Α.Υ. = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων 
Ε.Κ. = Επιβλέπων Καθηγητής
Δ.Μ.Σ. = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μ.Φ. = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Π.Μ.Σ. = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σ.Ε. = Συντονιστική Επιτροπή
Ε.Δ.Ε. = Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
Τ.Ε.Ε. = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 
Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Άρθρο 17. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας σε Π.Μ.Σ.
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος)
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση από 

το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου προβλέπεται)
3. Αναλυτική βαθμολογία
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
8. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, 

τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξα-
ντος)

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, με 
κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, στη δικτυακή πύλη: 
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_
pg_adm#

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας υποβάλλονται και 
σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

Οδηγίες συγγραφής Δ.Ε. [καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος & 

παρατίθενται ενδεικτικά ως ακολούθως] 

 
 
 
Υπόδειγμα εξωφύλλου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (18pt) 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ(16pt) 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΧΧΧ (16pt) 

 

 

Τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, 
τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος, 

τίτλος, τίτλος, τίτλος, τίτλος (14pt) 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(14pt) 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (14pt) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΧΧΧ(14pt) 

 
 

Όνομα Επώνυμο (14pt) 
Ειδικότητα (14pt) 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΑ, Μήνας 20ΧΧ (14pt) 
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Υυπόδειγμα εσωτερικής σελλίδας 

 

ΜΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (16pt) 
 

 

 

Τα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (14pt) 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο   Ονοματεπώνυμο  Ονοματεπώνυμο (12pt) 

…………………                  …………………                 ………………………. 

 

 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής 
 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

…………… 

 

 
Η έγκριση της διατριβής για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν υποδηλώνει την αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. 

Ν. 5343/1392, άρθρο 202. (10pt) 
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Α. Εξώφυλλο – βιβλιοδεσία 
Κάθε Διατριβή περιλαμβάνει υποχρεωτικά τεύχος σε διάσταση χαρτιού Α4 (21x 29.7cm). Το 
εξώφυλλο πρέπει να είναι από σκληρό χαρτί και να έχει τη διαμόρφωση που φαίνεται στο 
υπόδειγμα. Προτείνεται η βιβλιοδεσία να γίνεται με θερμοκόλληση. Στη ράχη του τεύχους θα 
πρέπει να αναγράφεται το έτος εκπόνησης (π.χ. 2018) και ο τίτλος της Μ.Δ.Ε. 
 
Β. Δομή του κειμένου 
Η Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
• ΕΞΩΦΥΛΛΟ (σύμφωνα με το υπόδειγμα) 
• ΕΣΩΦΥΛΛΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (σύμφωνα με το υπόδειγμα) 
• ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ (προαιρετικά) 
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
• ΠΕΡΙΛΗΨΗ στα Ελληνικά  
• ABSTRACT  
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
• ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
• ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (όταν αυτό είναι αναγκαίο) 
 
Γ. Τεχνικές οδηγίες για την παρουσίαση του κειμένου της Μ.Δ.Ε. 
1. Η δακτυλογράφηση πρέπει να γίνει σε λευκό χαρτί, μεγέθους A4  
2. Το μέγεθος των γραμμάτων του κειμένου πρέπει να είναι 12pt, η γραμματοσειρά Times 
New Roman ή Book Antiqua, Comic Sans MS ή Arial ή άλλη και διάστημα μεταξύ των 
γραμμών 1.5. 
3. Οι παράγραφοι θα πρέπει να αρχίζουν με εσοχή 1 εκ. και το κείμενο να ευθυγραμμίζεται 
πλήρως δεξιά και αριστερά (fully justified text). 
4. Κάθε κεφάλαιο πρέπει να αρχίζει σε νέα σελίδα. Οι τίτλοι των κεφαλαίων πρέπει να  
ισοστοιχίζονται στο μέσο της σελίδας και να γράφονται με κεφαλαία έντονα γράμματα  
μεγέθους 14pt. 
5. Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων θα πρέπει να γράφονται με πεζά έντονα γράμματα, να 
αρχίζουν από το αριστερό άκρο της σελίδας, να απέχουν δύο κενές γραμμές από το κείμενο 
που προηγείται και μια από το κείμενο που ακολουθεί. 
6. Οι τίτλοι τρίτης τάξης θα πρέπει να γράφονται με πεζά πλάγια γράμματα, να αρχίζουν από 
το αριστερό άκρο της σελίδας, να διαχωρίζονται με μια κενή γραμμή από το κείμενο που 
προηγείται και μια από το κείμενο που ακολουθεί. 
7. Οι πίνακες πρέπει να παρατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρώτη αναφορά τους 
στο κείμενο και να διαχωρίζονται από αυτό με μια κενή γραμμή. Η λέξη «Πίνακας» πρέπει να 
γράφεται με έντονα γράμματα και να ακολουθείται από τον αριθμό και τον τίτλο του πίνακα. 
Οι επεξηγήσεις τοποθετούνται στην πρώτη σειρά του πίνακα. Οι υποσημειώσεις 
τοποθετούνται εκτός σειράς στο τέλος του πίνακα με γράμματα μικρότερου μεγέθους κατά 
δύο τάξεις . Η αρίθμηση των πινάκων πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο. 
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8. Όλα τα σχήματα θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρώτη 
αναφορά τους στο κείμενο και να διαχωρίζονται από αυτά με μια κενή γραμμή. Οι 
επεξηγήσεις / υπότιτλοι / λεζάντες τοποθετούνται κάτω από το σχήμα και να αρχίζουν με τη 
λέξη «Σχήμα» και τον αντίστοιχο αριθμό με έντονα γράμματα. Η αρίθμηση των 
σχημάτων/εικόνων πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο. Τα ίδια ισχύουν και για τις 
φωτογραφίες. 
9. Σε περίπτωση που σχήματα, πίνακες ή φωτογραφίες λαμβάνονται αυτούσια από άλλη 
εργασία, θα πρέπει να σημειώνεται στη λεζάντα η βιβλιογραφική αναφορά της εργασίας.  
10. Βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο. Εντός του κειμένου, οι βιβλιογραφικές αναφορές 
πρέπει να δίνονται με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία σε παρένθεση ως εξής: 
(Παπαδοπούλου, 2007) ή ο Γεωργίου (2006) αναφέρει…... Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο 
συγγραφείς δίνονται τα ονόματα και των δύο σε παρένθεση π.χ. (Παπαδοπούλου & Γεωργίου, 
2005; James & Smith, 2017). Σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο συγγραφέων δίνεται το 
όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από «κ.ά.», (π.χ. Παπαδοπούλου κ.ά., 2005). 
Αν πρόκειται για δημοσιευμένη εργασία στην Αγγλική γλώσσα τότε αναφέρεται ως 
(Papadopoulos et al., 2005). Περισσότερες από μια βιβλιογραφικές αναφορές στο ίδιο σημείο 
του κειμένου δίνονται με χρονολογική σειρά. Περισσότερες από μια δημοσιεύσεις του ίδιου 
έτους ενός συγγραφέα δίνονται ως εξής: Papadopoulos, 2003a, 2003b. 
11. Βιβλιογραφία. Αναφέρεται με Ελληνικά ή Αγγλικά στοιχεία ανάλογα αν έχουν 
δημοσιευθεί σε Ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό. Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές 
κατατάσσονται κατά αλφαβητική σειρά των ονομάτων και χρονολογία κατά πρώτο 
συγγραφέα χωρίς αρίθμηση. 
 
Παραδείγματα Αναφορών: 
 
α. Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό 
Télez M, Martínez B, Criado B, Ortega B, Peñagarikano O, Flores P, Ortiz-Lastra E, &  
Arrieta, I. 2001: Evaluation of the cytogenetic damage induced by the antihypertensive 
drug nimodipine in human lymphocytes. Mutagenesis 16:345-351. 
 
β. Άρθρο σε βιβλίο 
Hobbs, R., D.M. Richardson & G.W. Davis (eds). 1995. Mediterranean-Type ecosystems: 
The Function of Biodiversity. Springer-Verlag.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης Μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών 

1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιάκριτα στο πίσω μέρος της σελίδας 
τίτλου του τα ακόλουθα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα] 
[Όνομα Συγγραφέα] 
© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 
2. Ο/Η Μ.Φ. – μέσα από τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο Νημερτής – εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Βιβλιοθήκη & 
Κέντρο Πληροφόρησης το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της μέσα από το 
διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους συλλογής της ερευνητικής παραγωγής 
του Πανεπιστημίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής της έρευνας. 
3. Κάθε Μ.Φ. που εκπονεί τη διπλωματική, μεταπτυχιακή εργασία του σε Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα: 
• Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν 
παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
• Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό 
πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως 
προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία 
ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων 
γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς 
περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη 
και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού. 
• O/Η Μ.Φ. φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της δίκαιης χρήσης του υλικού που 
χρησιμοποίησε και τίθεται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών της χρήσης 
αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει 
οιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών 
δικαιωμάτων. 
• Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν κωλύεται από οποιαδήποτε 
παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε εκδότες 
μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη 
δημοσίευση της εργασίας, και πως ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το Πανεπιστήμιο 
Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή 
μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα μέσα που το ίδιο 
επιλέγει. 
• Για τους παραπάνω λόγους, κατά την υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, ο/η Μ.Φ. υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει 
γνώση και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων στους Κανονισμούς 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που καταθέτει με θέμα «……..» έχει 
εκπονηθεί με δική του ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις 
ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό. 
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4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο το αργότερο εντός δώδεκα 
(12) μηνών. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς 
τεκμηριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος καθηγητή και του/της ΜΦ, την προσωρινή 
εξαίρεση της δημοσιοποίησης της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, για σοβαρούς 
λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη της ερευνητικής 
δραστηριότητας, εάν θίγονται συμφέροντα του ιδίου ή άλλων φυσικών προσώπων, 
φορέων, εταιριών κλπ. Η περίοδος εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι 
μήνες (36) μήνες, εφόσον δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. Επισημαίνεται ότι η 
κατάθεση της εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή παρουσίασή της, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και πριν την απονομή του τίτλου 
σπουδών, αλλά η διάθεσή της ρυθμίζεται από τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό 
αίτημα. 
  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΜΕΡΤΗ 
Η κατάθεση της εργασίας στις δομές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης 
(ΒΚΠ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου 
Πληροφόρησης (Συνεδρίαση Συγκλήτου 382/20.04.05, αναθεώρηση 59/04.06.15), είναι 
υποχρεωτική για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών σε 
ηλεκτρονική μορφή. Με την κατάθεση της εργασίας, η ΒΚΠ χορηγεί τις απαραίτητες 
βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
• Προτείνεται η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τους 
Προέδρους των Τμημάτων και τους Διευθυντές Σπουδών των Π.Μ.Σ. και αξιοποιώντας 
το πλέγμα των συναφών υπηρεσιών της, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τις ορθές 
πρακτικές χρήσης επιστημονικού υλικού, για την κατοχύρωση των πνευματικών τους 
δικαιωμάτων, καθώς και την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής. 
• Οι πάσης φύσεως Μονάδες του Πανεπιστημίου μπορούν να συνεργάζονται με τη 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης για την αποθήκευση των πρωτογενών 
ερευνητικών δεδομένων και να βρίσκουν τη βέλτιστη πρακτική πρόσβασης σε αυτά κατά 
περίπτωση. 
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, στην υπ’ αριθ. 65/30.7.2015 έκτακτη συνεδρίασή της, 
ενέκρινε ομόφωνα και τα ακόλουθα: 
• Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τους Προέδρους των 
Τμημάτων και τους Διευθυντές Σπουδών των Π.Μ.Σ. και αξιοποιώντας το πλέγμα των 
συναφών υπηρεσιών της, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους να 
ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τις ορθές πρακτικές χρήσης 
επιστημονικού υλικού, για την κατοχύρωση των πνευματικών τους δικαιωμάτων, καθώς 
και την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής. 
• Οι πάσης φύσεως Μονάδες του Πανεπιστημίου μπορούν να συνεργάζονται με τη 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης για την αποθήκευση των πρωτογενών 
ερευνητικών δεδομένων και να βρίσκουν τη βέλτιστη πρακτική πρόσβασης σε αυτά κατά 
περίπτωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
ΈΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 

 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
Σήμερα, την (ημερομηνία ολογράφως), η Τριμελής Εξεταστική 

Επιτροπή, όπως αυτή ορίσθηκε από την Συνέλευση Τμήματος (αριθμός 
και ημερομηνία), αποτελούμενη από την/τον (όνομα επιβλέποντα και 
ιδιότητα), ως επιβλέποντα, την/τον (όνομα εξεταστή και ιδιότητα) και 
την/τον (όνομα εξεταστή και ιδιότητα), αφού μελέτησε και 
παρακολούθησε τη δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας για 
απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της/του 
Μεταπτυχιακής/ού Φοιτήτριας/ή κ. (ονοματεπώνυμο), με τίτλο: 
 
«…………………………………………………………………………………………..…………» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
 

ομόφωνα, κατόπιν συζητήσεως, να βαθμολογήσει τη Διπλωματική 
Εργασία της/του 

κ. (ονοματεπώνυμο) με το βαθμό: (ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικά). 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

 
 

 
(ονοματεπώνυμο 
επιβλέποντα) 

(ονοματεπώνυμο 
εξεταστή) 

(ονοματεπώνυμο 
εξεταστή) 

   

(Ιδιότητα) 
(Τμήμα ) 

(Πανεπιστήμιο ) 

(Ιδιότητα) 
(Τμήμα) 

(Πανεπιστήμιο) 

(Ιδιότητα) 
(Τμήμα) 

(Πανεπιστήμιο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                              
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ:      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

……………………………………….. 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

……………………………………………………….   
 

O/Η (ονοματεπώνυμο φοιτητή) ΤΟΥ (πατρώνυμο φοιτητή) 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

…(τμήμα αποφοίτησης) 
ΤΟΥ ……….(πανεπιστήμιο αποφοίτησης)  

ΕΞ/ΕΚ …(τόπος καταγωγής φοιτητή) ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η 
ΣΠΟΥΔΑΣΕ 

 ΤΟ(N)/ΤΗ(Ν) ……………………………. 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 
……………… 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΙΣ…………(ημερομηνία κατάθεσης τελευταίας βαθμολογίας),  

 
Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ …(ημερομηνία Συνέλευσης 

στην οποία εγκρίθηκε η απονομή του ΜΔΕ) 
 
 
 
 

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 3 Αυγούστου 2018

Η Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02039301009180020*
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