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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 108/756/17994
Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Π. Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με τίτλο «Cell and Gene Therapies: from bench to
bedside and Good Manufacturing Practices» και
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9. 2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114)» γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (114 Α΄)» και ε) 45070/Ζ 1/19.3.2018
«Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017»,
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
(Β΄ 4334) και την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018
«Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).
4. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και
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εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της
αλλοδαπής» (Β΄ 972).
5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και
ιδίως τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄ 189),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
9. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των
Τμημάτων Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 793/22.3. 2021) και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρία
3/12.3. 2021).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(συνεδρία 3/12-03-2021).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
34/30.3.2021).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 185/1.4.2021).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρία 4/18.3. 2021),
15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
16. Τα υπ’ αρ. 381/28.01.2014 και 1909/29.10.2012
έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν
ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις του τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
17. Το υπό στοιχεία 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
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Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α. Την ίδρυση και λειτουργία του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ. Σ.) με τίτλο
«Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and
Good Manufacturing Practices», του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Πατρών και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Πατρών και Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Cell and Gene Therapies: from bench
to bedside and Good Manufacturing Practices», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Τη διοικητική
υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Δ. Π.Μ.Σ. «Cell and Gene Therapies: from bench to
bedside and Good Manufacturing Practices» στοχεύει
στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο των
Θεραπειών με Advanced Therapeutic Medicinal Products
(ΑTMPs) (Φάρμακα Προηγμένων Θεραπειών), όπως είναι
οι κυτταρικές και οι γονιδιακές θεραπείες (ΚΓΘ). Οι ΚΓΘ
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης εξατομικευμένης ιατρικής και την τελευταία δεκαετία έχουν
δείξει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη θεραπεία πολλαπλών ασθενειών που μέχρι πρόσφατα θεωρήθηκαν μη
ιάσιμες. Οι ΚΓΘ στην παρούσα φάση έχουν εφαρμογή
στην Αιματολογία για αντιμετώπιση λευχαιμιών και λεμφωμάτων, όπως και γονιδιακή θεραπεία θαλασσαιμιών
(εγκεκριμένα προϊόντα CART από Novartis, Cellgene,
Gilead και γονιδιακά προϊόντα Bluebird) αλλά και στην
λοιμωξιολογία (multivirus specific cytotoxic T cells) και
νευρολογία ενώ στη τελική φάση είναι να εγκριθούν
αντίστοιχα προϊόντα στην Ογκολογία αλλά και σε άλλους
τομείς, όπως ρευματολογία και αναγεννητική ιατρική.
Η πρώτη ύλη παραγωγής των ΚΓΘ είναι τα κύτταρα ή οι
ιστοί του ασθενούς. Αυτά αφού συλλεχθούν από κλινικούς ιατρούς, θα πρέπει εν συνεχεία να διακινηθούν και
να επεξεργαστούν σε ειδικές Good Manifacturing Pracice
(GMP) εργαστηριακές μονάδες από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό και εν συνεχεία να διακινηθούν με
ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο εκ νέου προς την νοσηλευτική μονάδα όπου ο κλινικός ιατρός θα τα χορηγήσει
στον ασθενή ως εξατομικευμένη θεραπεία. Συνεπώς, οι
ΚΓΘ αποτελούν τη επιτομή της μεταφραστικής έρευνας
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με ιδιαίτερη εφαρμογή στην σύγχρονη Ιατρική όπου
επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδικευμένη
γνώση συμπράττουν στην θεραπεία του ασθενούς. Η
παραγωγική διαδικασία όσο και η διακίνηση και κλινική
εφαρμογή αυτών των θεραπειών και διέπετε από σαφές και συνεχώς ανανεούμενο νομοθετικό πλαίσιο (π.χ.
Β΄ 4131/2016, Β΄ 229/2016, Β΄ 1152/2018).
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να
εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία της παραγωγής, διακίνησης, κλινικής αξιολόγησης και κλινικής εφαρμογής ΚΓΘ, μελετώντας τόσο το βιολογικό υπόστρωμα των ΚΓΘ όσο
και το νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο παραγωγής και
εφαρμογής τους.
Οι επιπλέον σκοποί του Προγράμματος καλύπτουν
τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καλύπτουν:
α) Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
κοινωνικών αναγκών της χώρας.
β) Την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων βιοιατρικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της θεραπείας με
κυτταρικά και γονιδιακά προϊόντα στα πεδία της προκλινικής έρευνας, της μεταφραστικής έρευνας και της
εφαρμογής τους για τη θεραπεία μέχρι τώρα ανίατων
νόσων, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και στην
προαγωγή της υγείας.
γ) Τη διεπιστημονική κατάρτιση των νέων επιστημόνων, ώστε να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας είτε στα
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων είτε η απασχόλησή
τους ως στελέχη σε χώρους της Βιοτεχνολογίας και της
Υγείας και σε αναπτυξιακούς χώρους της εθνικής οικονομίας.
δ) Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Παράλληλα, ενισχύεται η μεταφορά πληροφοριών και
τεχνογνωσίας από και προς τα Πανεπιστήμια Πατρών
και Δυτικής Αττικής, τόσο προς τους φοιτητές όσο και
προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ειδικότερα,
με τη συνεργασία των δύο Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
επιδιώκεται: (α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Τμημάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του προγράμματος, (β) η
αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων
που συνεργάζονται και (γ) η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. από
ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και μελλοντικά, η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ. Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Cell and Gene Therapies: from bench
to bedside and Good Manufacturing Practices».
Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται
από κοινού από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ. Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοϊατρικών
Επιστημών, Χημείας, Βιοχημείας, Xημικών Μηχανικών,
Ιατρικών Εργαστηρίων, των Πανεπιστημίων της χώρας,
καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων
σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Γίνονται δεκτοί και υπεράριθμοι,
μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν 8 θεωρητικά και 5 πρακτικά μαθήματα κορμού
και διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα. Με απόφαση
της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, μαθήματα δύνανται να διδαχθούν και στην Ελληνική γλώσσα. Για τη
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και
να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, τα σεμινάρια, τις ασκήσεις προσομοίωσης και την επιτυχή
συγγραφή εργασιών που θα τους ανατεθούν. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π. Μ. ή E.C.T.S.) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται
σε 60, ήτοι 30 Π.Μ. το πρώτο εξάμηνο και 30 Π.Μ. το
δεύτερο εξάμηνο.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά
εξάμηνο ως εξής:
Φόρτος
εργασίας
(ώρες/
εξάμηνο)

ECTS Π.
Μονάδες

230

9

220

8

220

8

140

5

230

9

QC for CGT/Εquipment

230

9

Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθησιακός κύκλος (ΜΚ)

Τίτλος

1st

CGT 101

ΜΚ 1 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)
ΜΚ 2 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)
ΜΚ 3 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)

Introduction to CGT GMP/
Cell Production
Biological aspects of CGT/
Basic cell biology
CGT regulations/
Αseptic processing
Biostatistics and medical
data analysis
From development to GMP/
ΕΜ

1st

CGT 102

1st

CGT 103

1st

CGT 104

2nd

CGT 201

2nd

CGT 202

2nd

CGT 203

ΜΚ 7 (Θεωρία)

Preclinical and Clinical
aspects in CTG

160

6

2nd

CGT 204

ΜΚ 8 (Θεωρία)

Scientific/Lab Management

160

6

Total

1590

60

ΜΚ 4 (Θεωρία)
ΜΚ 5 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)
ΜΚ 6 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ. Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών Ε. Ε. Π., καθώς και Ε. ΔΙ. Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν πρωτίστως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλη ΔΕΠ Τμημάτων
ιδίων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και
κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Με απόφαση της
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και για εξειδικευμένα αντικείμενα, οι διδάσκοντες δύναται να προέρχονται από
τον χώρο της βιοτεχνολογίας και φαρμακοβιομηχανίας.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα Τμήματα Ιατρικής και Βιοιατρικών Επιστημών διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (κτιριακές
εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες συνδεδεμένες
με τράπεζες πληροφοριών, δίκτυο υψηλών ταχυτήτων,
λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης),
καθώς και τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα για χρήση στα πλαίσια της διδασκαλίας των μεταπτυχιακών
φοιτητών. Τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας
διαθέτουν προβολικά συστήματα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυο υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό με
δυνατότητες τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται
τόσο για τη δια ζώσης όσο και για την εξ’ αποστάσεως
παρακολούθηση. Επιπρόσθετα, προσφέρεται η πρόσβαση σε οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, καθώς και ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω
της οποίας διατίθεται σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα
διεθνή επιστημονικά περιοδικά της Ιατρικής και των συναφών επιστημών, σε τράπεζες πληροφοριών, καθώς
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και σε μεγάλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες. Στα
διάφορα Εργαστήρια των Τμημάτων υπάρχουν όργανα,
τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα και εκπαίδευση
των φοιτητών και καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις
απαιτούμενες ανάγκες για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ Τα
πρακτικά μαθήματα που θα γίνουν θα διενεργούνται στα
εργαστήρια του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα GMP εργαστήρια
που στεγάζονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Πατρών καθώς και σε συνεργαζόμενα GMP εργαστήρια
άλλων ιδρυμάτων ή εταιρειών βιοτεχνολογίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ. Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις. Με τη συμπλήρωση της πενταετίας,
θα πραγματοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν την ανάγκη τυχόν
τροποποιήσεων, ώστε το Πρόγραμμα να συνεχίσει να
είναι ανταγωνιστικό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της επιστήμης.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα,
όπως οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του
ιδιωτικού τομέα *

Ποσά (€)
0
25.000

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

0

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0

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

0

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία πηγή ** (21 φοιτητές/4.000 €/φοιτητή)
Σύνολο

84.000
109.000 €

*Χορηγία για συγκεκριμένο σκοπό (αναλώσιμα για εξειδικευμένα εργαστήρια και μετακινήσεις φοιτητών)
** Τέλη Φοίτησης
Β. ΕΞΟΔΑ
Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70 % επί των εσόδων, εξαιρουμένων των
χορηγιών, παρ. 4 β και 5 του άρθρου 37, του ν. 4485/2017)

58.800 €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

3.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ

6.000

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

14.000

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

2.000
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Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

4.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

24.800

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης ημερίδων
και συνεδρίων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (30 % επί των εσόδων, εξαιρουμένων των χορηγιών,
παρ. 4β και 5 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017)

5.000
25.200 €

Λειτουργικά έξοδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (21 %)

17.640

Λειτουργικά έξοδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (9 %)

7.560

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΕΞΟΔΑ ΕΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

25.000 €

Δαπάνες αναλωσίμων εξειδικευμένων εργαστηρίων

20.000

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

5.000

Σύνολο (100%)

Τα τέλη φοίτησης κρίνονται απαραίτητα για το μοναδικό στη χώρα μας Δ. Π.Μ.Σ., που θεραπεύει ένα καινοτόμο
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο φιλοδοξεί να προσελκύσει και αλλοδαπούς φοιτητές, παρέχοντάς τους την
ευκαιρία να διδαχθούν από ειδικούς επιστήμονες από
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ποσοστό 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών δικαιούται απαλλαγής καταβολής
διδάκτρων λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ. Π.Μ.Σ., καθώς και από τα αρμόδια
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ τίτλος Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Cell and Gene Therapies:
from bench to bedside and Good Manufacturing
Practices».
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται 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 ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων
γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους

109.000 €

κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου
σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει
τις διατάξεις του Κεφ. ΣΤ΄ του ν. 4485/2017: «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και έχει ως στόχο
να συμβάλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο
των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των
βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας
τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Σκοπός
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΔΠΜΣ
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 5. Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων Ειδίκευση
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΔΠΜΣ
Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία
Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ
Άρθρο 10. Λογοκλοπή
Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές
Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος
Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή
Άρθρο 14. Θέματα χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ
Άρθρο 15. Αξιολόγηση
Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 17. Συντμήσεις
Άρθρο 18. Παραρτήματα.
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Άρθρο 1
EΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε με
την υπ’ αρ. 185/1.4.2021 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πατρών και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 793/22.03.2021),
καθώς και της Σύγκλητου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (αρ. συνεδρ. 4/18.03.2021) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (αρ. συνεδρ. 3/12.03.2021). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ
ν. 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς και του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Cell and Gene Therapies: from bench
to bedside and Good Manufacturing Practices» έρχεται να καλύψει την αναγκαιότητα της υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο χώρο της σύγχρονης
θεραπευτικής αντιμετώπισης με Φάρμακα Προηγμένων
Θεραπειών (Αdvanced Therapeutic Medicinal Products,
ATMPs), όπως είναι οι Κυτταρικές και Γονιδιακές θεραπείες (ΚΓΘ). Οι ΚΓΘ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
σύγχρονης εξατομικευμένης ιατρικής και την τελευταία
δεκαετία έχουν δείξει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη
θεραπεία πολλαπλών ασθενειών που μέχρι πρόσφατα
θεωρήθηκαν μη ιάσιμες. Οι ΚΓΘ στην παρούσα φάση
έχουν εφαρμογή στην Αιματολογία για αντιμετώπιση
λευχαιμιών και λεμφωμάτων, όπως και γονιδιακή θεραπεία θαλασσαιμιών αλλά και στην Λοιμωξιολογία και
Νευρολογία ενώ είναι στη τελική φάση να εγκριθούν
αντίστοιχα προϊόντα στην Ογκολογία αλλά και σε άλλους
τομείς, όπως Ρευματολογία και αναγεννητική ιατρική.
Η πρώτη ύλη παραγωγής των ΚΓΘ είναι τα κύτταρα ή
οι ιστοί του ασθενούς. Αυτά αφού συλλεχθούν από κλινικούς ιατρούς, θα πρέπει εν συνεχεία να διακινηθούν
και να επεξεργαστούν σε ειδικές Good Manufacturing
Practice (GMP) εργαστηριακές μονάδες από κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό και εν συνεχεία να διακινηθούν με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο εκ νέου προς
την νοσηλευτική μονάδα όπου ο κλινικός ιατρός θα τα
χορηγήσει στον ασθενή ως εξατομικευμένη θεραπεία.
Συνεπώς, οι ΚΓΘ αποτελούν τη επιτομή της μεταφραστικής έρευνας με ιδιαίτερη εφαρμογή στην σύγχρονη
Ιατρική όπου επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με
εξειδικευμένη γνώση συμπράττουν στην θεραπεία του
ασθενούς. Βασικός σκοπός του προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ.
είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία της παραγωγής, διακίνησης,
κλινικής αξιολόγησης και κλινικής εφαρμογής ΚΓΘ, μελετώντας τόσο το βιολογικό υπόστρωμα των ΚΓΘ όσο
και το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο παραγωγής
και εφαρμογής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ παρέχονται στις ιστοσελίδες:
https://www.med.upatras.gr/index.php?r=site/index&
lang=el,
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http://pek.upatras.gr/index.php/candidate/kyttarik
wn-therapeiwn/,
https://bisc.uniwa.gr/category/announcements/
metaptychiaka/
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Cell and Gene Therapies: from bench
to bedside and Good Manufacturing Practices» οδηγεί
αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Cell and Gene Therapies: from
bench to bedside and Good Manufacturing Practices»
Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.
3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών και
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017,
καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.
Για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., αρμόδια
όργανα είναι τα εξής:
α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το
αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του
Δ.Π.Μ.Σ.
β) Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή, που ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος, απαρτίζεται
συνολικά από 9 μέλη: από 7 μέλη ΔΕΠ και συγκεκριμένα:
4 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Πατρών και 3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα οποία
εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, για διετή
θητεία, καθώς και δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών
του ΔΠΜΣ, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία.
Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή έχει τις κατωτέρω
αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις:
- Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ.
- Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της.
- Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή
του ΔΠΜΣ «Cell and Gene Therapies: from bench to
bedside and Good Manufacturing Practices».
- Ορίζει το Διευθυντή Σπουδών του ΔΠΜΣ μαζί με τον
αναπληρωτή του για διετή θητεία.
- Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από σχετική προκήρυξη και σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται
στο άρθρο 4, μετά από Εισήγηση της Συντονιστικής
Επιτροπής.
- Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.
- Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των
μεταπτυχιακών μαθημάτων.
- Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
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- Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, τα οποία εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία
και έχει την ακόλουθη σύνθεση:
3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Πατρών και 2 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:
- Εισηγείται στην ΕΔΕ τη σύνθεση των ΕΑΥ και ΤΕΕ
- Προβαίνει σε ενέργειες προσέλκυσης κονδυλίων για
το ΔΠΜΣ. Εισηγείται στην ΕΔΕ προκειμένου για την τελική έγκριση από τη Σύγκλητο για την αποδοχή δωρεών
προς το ΔΠΜΣ και την έκδοση σχετικών εγγράφων στα
πλαίσια των γενικών σχετικών κανόνων του Π.Π. και σε
συνεργασία με το ΕΛΚΕ του Π.Π.
- Ενημερώνει την ολομέλεια για τα θέματα του ΔΠΜΣ.
- Επεξεργάζεται το πρόγραμμα μαθημάτων, καθορίζει
την διαδικασία αξιολόγησης, ορίζει τους συντονιστές
των μαθημάτων και επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος.
- Φροντίζει για την προβολή του ΔΠΜΣ και την προσέλκυση υποψηφίων.
- Εισηγείται στην ΕΔΕ την επιλογή των ΜΦ, μετά από
εισήγηση της ΕΑΥ.
δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο
οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες, ως
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
ε) Ο Διευθυντής Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. (Δ.Μ.Σ) προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με
τον Αναπληρωτή του με απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία. Ο Δ.Μ.Σ. εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά
στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ και ειδικότερα
ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα:
- Εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του ΔΠΜΣ.
- Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων
της ΣΕ και της ΕΔΕ.
- Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ.
στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.
3.2 Τη διδασκαλία του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017 και ειδικότερα:
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
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κατηγορίες διδασκόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
με επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα
που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ., οι οποίοι θα πληρούν τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 36 του ν. 4485/2017, Α΄ 114). Εφόσον πρόκειται για
Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων
προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.
Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση
της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός του μηνός
Σεπτεμβρίου.
Κατά την πρώτη λειτουργία του προγράμματος το έτος
2021-2022, δύναται η έναρξή του να γίνει το εαρινό εξάμηνο.
Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό
κόστος βαρύνει το Δ.Π.Μ.Σ.
Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της ΕΔΕ ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από (3) τρία
μέλη (τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά), τα οποία
προκύπτουν από τη Συντονιστική Επιτροπή και την ΕΔΕ
του Προγράμματος.
Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα 1, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zup
s_pg_adm#
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται:
Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών,
Τ.Κ. 26500, Ρίο, Πάτρα.
Β. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής ΠΠ:
www.med.upatras.gr
Γ. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
ΠαΔΑ: https://bisc.uniwa.gr/category/announcements/
metap tychiaka/
4.2 Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή
προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου
σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημε-
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δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας,
Βιοϊατρικών Επιστημών, Χημείας, Βιοχημείας, Xημικών
Μηχανικών, Ιατρικών Εργαστηρίων, των Πανεπιστημίων
της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων
τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των
ανωτέρω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους
το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο και πάντως πριν την
ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του
πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται
πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη
λήξη των εγγραφών.
4.3 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά
διδάσκοντα ορίζεται σε 5 (βλέπε την παρ. 1β του άρθρου
45 του ν. 4485/2017)
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
στους τριάντα (30).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και
μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που
οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν,
το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
4.4 Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής
κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος,
τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται
στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική
ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
H επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των
υποψηφίων (ΕΑΥ), η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη, όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν
τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με
το βιογραφικό τους. Η Αγγλική είναι απαραίτητη (κύρια
γλώσσα του ΔΠΜΣ). Ειδικά για την ξένη γλώσσα ή την
Ελληνική και όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης γίνεται με ευθύνη της ΕΑΥ.
4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει
πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος
(με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής)
επικυρώνεται από την ΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
1. Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
2. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό
αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
3. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των
συστατικών επιστολών).
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4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
5. Άλλα προσόντα (π.χ. γνώση άλλων ξένων γλωσσών,
ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).
6. Πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική
εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Προκρίνονται οι υποψήφιοι κατ’ αξιολογική σειρά των
επιτυχόντων, έως τον μέγιστο αριθμό θέσεων. Οι υπόλοιποι επιτυχόντες χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες
και μπορούν να καταλάβουν θέση στο ΔΠΜΣ εάν αρνηθεί(ουν) την εγγραφή κάποιος(οι) από τους επιτυχόντες. Στην περίπτωση ισοβαθμίας, εάν έχουν καλυφθεί
οι θέσεις, θα προηγηθούν όσοι έχουν το καλύτερο βιογραφικό (εκπαιδευτικά/μετεκπαιδευτικά προγράμματα
πάνω στο αντικείμενο του ΔΠΜΣ, ερευνητική εμπειρία
κ.ά.). Εάν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, γίνονται δεκτοί
όλοι οι ισοβαθμούντες.
Ο κατάλογος των επιτυχόντων επικυρώνεται από την
ΕΔΕ.
Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/
ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται
στην αρχή του 1ου εξαμήνου σπουδών σε προθεσμίες
που ορίζονται από την ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. Οι εγγραφές
των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν από τον ίδιο τον μεταπτυχιακό
φοιτητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η καταβολή
του 25% των διδάκτρων, τα οποία κατατίθενται με την
εισαγωγή. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή
η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με
απόφαση της ΕΔΕ, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του
ενδιαφερομένου.
5.2 Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή
τους ανά εξάμηνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες
που ορίζονται από το Επισπεύδον Τμήμα και δημοσιοποιούνται και επίσης να δηλώνουν τα μαθήματα που
θα παρακολουθήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://progress.upatras.gr. Η ανανέωση εγγραφής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε
πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία. Επίσης η
δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την καταχώριση των βαθμών του ΜΦ στο τέλος κάθε
εξεταστικής περιόδου.
5.3 Αναστολή φοίτησης (σπουδών) δύναται να δίνεται
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ΜΦ. Η αναστολή
φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο συνεχόμενα (2)
εξάμηνα, τα οποία δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης, δηλαδή τέσσερα
(4) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται
όλα τα δικαιώματα του ΜΦ. (βλ. παρ. 3 του άρθρου 33
του ν. 4485/2017, διευκρινίζεται ότι η αναστολή αφορά
εξάμηνα).
5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογε-
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νειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ.
5.5 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και
δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2) συνεχόμενα
εξάμηνα, χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή
και διαγράφεται από τα Μητρώα του ΔΠΜΣ.
5.6 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται αποδεκτοί από
κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν
εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού.
Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.
6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών-Διδακτικό ημερολόγιο
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ως ο νόμος ορίζει.
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερεξάμηνο ως εξής:
Εξάμηνο

Κωδικός

1st

CGT 101

1st

CGT 102

1st

CGT 103

1st

CGT 104

2nd

CGT 201

2nd

CGT 202

2nd

CGT 203

ΜΚ 7 (Θεωρία)

2nd

CGT 204

ΜΚ 8 (Θεωρία)

βαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας
φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης
εκάστου Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα.
H διδασκαλία, οι εξετάσεις του πρώτου και του δεύτερου διδακτικού εξαμήνου και οι επαναληπτικές εξετάσεις
του Σεπτεμβρίου ορίζονται σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό
Ημερολόγιο, όπως αυτό εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πατρών. Στο τέλος του κάθε εξαμήνου
πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και
εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από
την έναρξη του εξαμήνου.
6.2 Μαθήματα
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ. ή E.C.T.S.)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται
σε 60, ήτοι 30 Π.Μ. το πρώτο εξάμηνο και 30 Π.Μ. το
δεύτερο εξάμηνο.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά

Μαθησιακός κύκλος (ΜΚ)

Τίτλος

ΜΚ 1 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)
ΜΚ 2 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)
ΜΚ 3 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)

Introduction to CGT GMP/
Cell Production
Biological aspects of CGT/
Basic cell biology
CGT regulations/Αseptic
processing
Biostatistics and medical
data analysis
From development to
GMP/ΕΜ
QC for CGT/Εquipment

ΜΚ 4 (Θεωρία)
ΜΚ 5 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)
ΜΚ 6 (Μεικτό θεωρία και
εργαστήριο)
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Preclinical and Clinical
aspects in CTG
Scientific/Lab
Management
Total

Φόρτος εργασίας
(ώρες/εξάμηνο)

E.C.T.S./Π. Μ.

230

9

220

8

220

8

140

5

230

9

230

9

160

6

160

6

1590

60

Με πρόταση της ΕΔΕ και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό
μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η
Ελληνική για μέρος μαθημάτων ή διαλέξεων και για τη διευκόλυνση των προσκεκλημένων και Επισκεπτών Επιστημόνων Ιδρυμάτων της ημεδαπής.
6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και
να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, τα σεμινάρια, τις ασκήσεις προσομοίωσης και την επιτυχή συγγραφή
εργασιών που θα τους ανατεθούν.
Σε περίπτωση που λόγω απουσιών ο ΜΦ δεν ολοκληρώσει επιτυχώς, διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών ενός φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνάει το 10% ενώ το σύνολο των δικαιολογημένων απουσιών
δεν μπορεί να ξεπερνάει το 10% των συνολικών ωρών του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ξεπεράσει το όριο
του 20% των συνολικών ωρών του ΔΠΜΣ τότε διαγράφεται από το ΔΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αποφα-
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σίσει διαφορετικά, κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου, εφ’ όσον συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.
Βεβαίωση παρακολούθησης στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να
λάβουν και όσοι έχουν επιτυχώς εξετασθεί σε μαθήματακύκλους του Δ.Π.Μ.Σ., χωρίς να έχουν ολοκληρώσεις τις
σπουδές τους σε αυτό.
Τα μαθήματα - εργαστήρια πραγματοποιούνται στο
Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, όπως προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ).
6.4 Βαθμολογία-Εξετάσεις
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τους διδάσκοντες 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.
Η θεματολογία των εξετάσεων ορίζεται από τους διδάσκοντες και η εξέταση μπορεί να έχει τη μορφή πολλαπλών επιλογών (multiple choice) ή ανοιχτών ερωτήσεων
ή παρουσίασης εργασίας.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να εξεταστεί στα
μαθήματα και των δύο εξαμήνων, πριν την έναρξη του
χειμερινού εξαμήνου, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος.
Η εξεταστική περίοδος ορίζεται στις δύο (2) εβδομάδες.
Η παραπάνω εξέταση είναι επαναληπτική των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του
ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία
δεν προσμετράται η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο
μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΔΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή,
δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή
Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση
της ΕΔΕ του Προγράμματος. Από την επιτροπή εξαιρείται
ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα. Αν η εν λόγω
προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη
προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού
πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.
Άρθρο 7
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δεν εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σπουδών του
Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να πα-
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ρακολουθούν και να συμβάλλουν ενεργά στις επιστημονικές και γενικότερα ακαδημαϊκές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση του
εκπαιδευτικού σεμιναρίου Υγιεινής και Ασφάλειας το
οποίο δίνεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 483/12.7.2012 απόφαση της Σ.Ι, είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη της λήψης Δ.Μ.Σ.
Άρθρο 9
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ
9.1 Προϋποθέσεις Απονομής Δ.Μ.Σ.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές
του και λαμβάνει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών,
όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις.
(ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 Α΄ 80).
9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ
Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον βαθμό
των μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα με απόφαση
της ΕΔΕ του Προγράμματος, ως ακολούθως:
Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο
των μαθημάτων του ΔΠΜΣ και υπολογίζεται, με ακρίβεια
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:
Ο βαθμός κάθε μαθήματος, πολλαπλασιάζεται με τον
αντίστοιχο βαθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.
Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα απονεμόμενα ΔΜΣ
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 ΔΜΣ εγκρίνεται από την ΕΔΕ
του Προγράμματος.
9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΒΚΠ) [ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ] ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΚΠ (2610-969621)
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
- ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι
δεν υπάρχουν εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο
9.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ
Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές
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του, ορκίζεται ενώπιον του Πρυτάνεως και του Προέδρου του Τμήματος, σε δημόσια τελετή, που γίνεται
μετά τη λήξη εκάστης εξεταστικής περιόδου, σε ημέρα
και ώρα, που ορίζεται από τον πρύτανη σε συνεργασία
με τους Προέδρους των Τμημάτων. Ο όρκος δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς αποπεράτωσης
των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη
χορήγηση του τίτλου. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί
να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης των
σπουδών.
Άρθρο 10
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 οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες
του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική
αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΕΔΕ
για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η
ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού
προηγουμένως του/της δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του/της επί του
θέματος.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στη ΕΔΕ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα
παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και
γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια
κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (απόφαση Συγκλήτου για λογισμικό αποτροπής φαινομένων
λογοκλοπής TURNITΙN).
Άρθρο 11
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. θεωρούνται
μεταπτυχιακοί φοιτητές και των δύο συνεργαζόμενων
Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων. Οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που
προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου
σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
11.1 Γενικά
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των
σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
11.2 Τέλη Φοίτησης
Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στο ποσό των 4.000 ευρώ
για το σύνολο της φοίτησης (2 εξάμηνα), τα οποία θα
καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 25% των διδά-
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κτρων (ήτοι 1.000 ευρώ) κατατίθενται με την εισαγωγή
και εγγραφή φοιτητών (προηγείται της εγγραφής), το
25% (ήτοι 1.000 ευρώ) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και το υπόλοιπο 50% (ήτοι 2.000 ευρώ) στην έναρξη
του δευτέρου εξαμήνου.
11.3 Δωρεάν Φοίτηση (απαλλαγή φοιτητών από τέλη
φοίτησης)
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό
του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο
εισόδημα.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών
στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία
δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΔΠΜΣ.
Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή.
11.4 Φοιτητικές υποτροφίες
Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα
με απόφαση της ΕΔΕ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με
απόφαση της ΕΔΕ.
Άρθρο 12
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
(άρθρο 15 του ν. 3374/2005)
Το Δ.Μ.Σ συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά
με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος
σπουδών, τα προσόντα και την ειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS) (εφαρμογή αποφάσεων Συγκλήτου και ισχύουσες διατάξεις
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).
Άρθρο 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του
Δ.Π.Μ.Σ. και των συλλογικών οργάνων, που λειτουργούν
στα πλαίσια αυτού, καθώς και τις υπηρεσίες προς τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχει το Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών (Επισπεύδον Τμήμα). Η διοικη-

34426

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τική υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών συνιστάται μεταξύ άλλων στη γραμματειακή
εξυπηρέτηση των Συλλογικών Οργάνων, την προώθηση
διαδικασιών για τη σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων, για την υποβολή αιτήσεων, συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων, εγγραφή των μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, σύνταξη καταλόγων
εγγραφομένων μηχανογραφικώς, τήρηση μερίδας για
κάθε εγγεγραμμένο, σύνταξη ωρολογίου προγράμματος
με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. και ανακοίνωση από τη Γραμματεία, έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, προώθηση διαδικασιών
χορήγησης δανείων, υποτροφιών, δελτίων φοιτητικών
εισιτηρίων και λοιπών παροχών προβλεπομένων υπό
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, ενημέρωση βιβλίων, παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των Προγραμμάτων. Η γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος,
που έχει την ευθύνη της διοικητικής και γραμματειακής
υποστήριξης του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να ενισχύεται και από
προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται ειδικώς για την
εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στο αντικείμενο
των υπό των Τμημάτων λειτουργούντων Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών.
Επίσης, προβλέπεται Γραμματειακή Υποστήριξη των
μεταπτυχιακών φοιτητών από το Τμήμα Βιοϊατρικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή του Δ.Π.Μ.Σ.
Η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων επαρκεί για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Τα Τμήματα Ιατρικής
και Βιοϊατρικών Επιστημών διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια,
αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες συνδεδεμένες με τράπεζες πληροφοριών, δίκτυο
υψηλών ταχυτήτων, λογισμικό-υλισμικό με δυνατότητες
ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης), καθώς και τα απαραίτητα
επιστημονικά όργανα για χρήση στα πλαίσια της διδασκαλίας των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον, τα κτίρια
είναι προσβάσιμα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, με την
παροχή ανελκυστήρων και επικλινών επιπέδων. Η διδασκαλία του αντικειμένου της κάθε διάλεξης πραγματοποιείται τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως με τη χρήση
τεχνολογίας τηλεδιάσκεψης. Για την επίτευξη της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα μέσω
της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ακούν
και να βλέπουν εξ αποστάσεως τον καθηγητή, να βλέπουν
την παρουσίαση, να συνομιλούν και να εκφράζουν απορίες μετά από αίτημα. Με τη χρήση του λογισμικού αυτού
εκτός των άλλων επιτρέπεται η παρουσίαση ειδικών εισηγήσεων από ομιλητές που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο
εξοπλισμός αποτελείται από ασύρματα μικρόφωνα πέτου
και χειρός που έχουν άμεση διασύνδεση και με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, φορητοί υπολογιστές τελευταίας
τεχνολογίας που μπορούν να μεταφέρονται στις αίθουσες
διδασκαλίας αλλά και στα εργαστήρια των μαθημάτων,
ηχεία και κάμερες υψηλής ανάλυσης (1080p) με ευρυγώνιο φακό, δυνατότητας αυτόματης εστίασης/Zoom και
τηλεχειρισμό με ελευθερία κίνησης στους άξονές της για
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την παρακολούθηση του διδάσκοντα, της αίθουσας και
τυχόν σημειώσεων στον πίνακα.
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των Πανεπιστημίων καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Στην
υλικοτεχνική υποδομή των συμμετεχόντων Τμημάτων
περιλαμβάνεται και ο παρακάτω εξοπλισμός:
- GMP (HEPA filtered) εργαστήρια με συστήματα ελέγχου σωματιδίων και θερμοκρασίας (clean room B, C, D)
για κλινική παραγωγή κυτταρικών θεραπειών και «Φαρμάκων Προηγμένων Θεραπειών» (ΑTMP) που διαθέτει
όλο τον εξοπλισμό για ασηπτική επεξεργασία κυττάρων
και γονιδιακή διαμόλυνση (biosafety II, tissue culture
biosafety cabinet, Glove Box tissue culture, incubators,
microscopes, N2 tanks etc.)
- Αντίδραση πολυμερισμού τεμαχίων DNA σε πραγματικό χρόνο
- ELISA readers
- Μικροσκόπια ανοσοφθορισμού
- Βιοχημικοί αναλυτές,
- Υγρή χρωματογραφία
- Ορμονολογικοί αναλυτές
- Συνεστιακή μικροσκοπία
- Συσκευή κυτταρομετρίας ροής και κυτταροδιαχωρσιμού
- Αναλυτής αλληλουχίας DNA
- Αναλυτής φασματομετρίας μάζας για στοχευμένη μεγάλης απόδοσης γονοτύπηση με χρήση μικροσυστοιχιών.
Τα πρακτικά μαθήματα, που θα γίνουν ανά ομάδες
των 5, θα διενεργούνται στα εργαστήρια του Τμήματος
Βιοϊατρικών Επιστημών του π.δ. Α., στα GMP εργαστήρια
που στεγάζονται στο Τμήμα Ιατρικής του Π.Π. καθώς και
σε συνεργαζόμενα GMP εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων
ή εταιρειών βιοτεχνολογίας.
Άρθρο 14
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ
Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ προέρχεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως
οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την
οργάνωσή του φορέων
β) τέλη φοίτησης
Το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ είναι κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενο με κύρια πηγή χρηματοδότησης τα δίδακτρα των
φοιτητών, τα οποία ανέρχονται στις 4.000 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο της φοίτησης. Τα δίδακτρα κατατίθενται
στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών τμηματικά, όπως
αναφέρεται στην παρ. 11.2 του άρθρου 11 του παρόντος.
Θέματα οικονομικής διαχείρισης του ΔΠΜΣ
Η διαχείριση των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από
τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα
του προγράμματος και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε
λειτουργικά έξοδα των δύο Ιδρυμάτων. Τα λειτουργικά
έξοδα κατανέμονται στην συνέχεια με αναλογία 70% για
τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και 30% για τον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των
αμοιβών των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.
Άρθρο 15
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 16
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 17
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΔΠΜΣ = Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
ΣΤ = Συνέλευση Τμήματος
ΔΜΣ = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων
ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής
ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΜΦ = Μεταπτυχιακός Φοιτητής
ΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή
ΕΔΕ = Ειδική Διατμηματική ή Διϊδρυματική Επιτροπή
ΤΕΕ = 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 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο Δ.Π.Μ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ο πρότυπος τίτλος (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) που απονέμει το ΔΠΜΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ
Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν/καταθέσουν
στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών)
ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος
Ιατρικής, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τις Γραμματείες
των Τμημάτων Ιατρικής και του Πανεπιστημίου Πατρών
και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ,
αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά πριν την
απονομή του ΔΜΣ.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια
ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
- Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφ’ όσον υπάρχουν)
- Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα
αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της
αγγλικής γλώσσας
- Δύο συστατικές επιστολές
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό
πρότυπο.
- Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.
- Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/
webdynpro/sap/zup s_pg_adm#
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ƳƧƴƧƴƶƫƯƧ 2
Ʌʌʊʏʐʋʉʎ ʏʀʏʄʉʎ ʏʉʐ ȴȴȴɅɇ
ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȸɈɆɏɃɉ
ȴȻɅȿɏɀȰɈɃɉɍɏɁ: 000

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃ ɅȰɈɆɏɁ
ɇɍɃȿȸ ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ɉȳȵȻȰɇ
ɈɀȸɀȰ ȻȰɈɆȻȾȸɇ
ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃ ȴɉɈȻȾȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ
ɇɍɃȿȸ ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ɉȳȵȻȰɇ & ɅɆɃɁɃȻȰɇ
ɈɀȸɀȰ ȲȻɃȽȰɈɆȻȾɏɁ ȵɅȻɈȸɀɏɁ
ȴȻȻȴɆɉɀȰɈȻȾɃ ȴȻɅȿɏɀȰ ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾɏɁ ɇɅɃɉȴɏɁ
ɇɈȻɇ
«CELL AND GENE THERAPIES: FROM BENCH TO BEDSIDE AND GOOD MANUFACTURING PRACTICES»
ȅ/Ǿ …(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĳȠȚĲȘĲȒ)……… ȉȅȊ …(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ ĳȠȚĲȘĲȒ)…….
ȆȉȊȋǿȅȊȋȅȈ ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ…………(ĲȝȒȝĮ ĮʌȠĳȠȓĲȘıȘȢ)……
ɈɃɉ ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃɉ …(ʋɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ ɲʋʉʔʉʀʏɻʍɻʎ)…..
ȵɂ/ȵȾ …(ʏʊʋʉʎ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ ʔʉɿʏɻʏɼ)………. ɃɆɀɏɀȵɁɃɇ/ȸ
ɇɅɃɉȴȰɇȵ ɈȻɇ «CELL AND GENE THERAPIES: FROM BENCH TO BEDSIDE AND GOOD MANUFACTURING
PRACTICES»
ɇɈɃ ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃ ɅȰɈɆɏɁ KAI ɇɈɃ ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃ ȴɉɈȻȾȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ
ȾȰȻ ɀȵɈȰ ɈȸɁ ȵɅȻɈɉɍȸ ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸ ɈɏɁ ɅɆɃȲȿȵɅɃɀȵɁɏɁ
ɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁ
ɈɃɉ/Ɉȸɇ ȰɅɃɁȵɀȵɈȰȻ Ƀ ȲȰȺɀɃɇ
………………………….
ȵȳȾɆȻȺȸȾȵ ɇɈɃɉɇ ȴȻɅȿɏɀȰɈɃɉɍɃɉɇ ɈɃɉ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾɏɁ ɇɅɃɉȴɏɁ
Ɉȸ(Ɂ)/ɇɈȻɇ……(ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ)……..
ȸ ȰɅɃɁɃɀȸ ȵɅȻȾɉɆɏȺȸȾȵ Ɉȸ(Ɂ)/ɇɈȻɇ…(ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵȴȵ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ ɻ ɲʋʉʆʉʅɼ ʏʉʐ ȴɀɇ)….
Ƀ/ȸ ɅɆɉɈȰɁȸɇ ɈɃɉ
ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃɉ ɅȰɈɆɏɁ

Ƀ/ȸ ɅɆɉɈȰɁȸɇ ɈɃɉ
ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃɉ
ȴɉɈȻȾȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ

Ƀ/ȸ ɅɆɃȵȴɆɃɇ ɈɃɉ
ɈɀȸɀȰɈɃɇ ȻȰɈɆȻȾȸɇ
ɈɃɉ
ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃɉ

Ƀ/ȸ ɅɆɃȵȴɆɃɇ ɈɃɉ
ɈɀȸɀȰɈɃɇ ȲȻɃȽȰɈɆȻȾɏɁ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ɈɃɉ
ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃɉ ȴɉɈȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ɅȰɈɆɏɁ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Ιουνίου 2021
Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ƀ/ȸ ȳɆȰɀɀȰɈȵȰɇ ɈɃɉ
ɈɀȸɀȰɈɃɇ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ɈɃɉ
ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃɉ
ɅȰɈɆɏɁ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2572/16.06.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

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

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

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

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

*02025721606210016*

