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   Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία 

και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστή-

μιο Πατρών.   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 
5 του ιδίου νόμου,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121-Διόρθ.Σφαλμ.Α΄126),

δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155) ,

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

στ) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805),

ζ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08.01.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β΄33).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 190/29-7-2021).

3. Το υπό στοιχεία 97082/Ζ1/5-8-2021 έγγραφο του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον 
Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), με το οποίο ζητείται 
η διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Αρχής.

4. Τη θετική γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 25/27-09-2021), που απεστάλη στο 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπό στοιχεία 23590ΕΞ/30-09-2021 έγγρα-
φο του Προέδρου.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/324/Γ/82806/Β1/5-7-2022 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως 
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση του παρόντος διατάγμα-
τος δεν προκαλείται καμία δημοσιονομική επίπτωση 
(δαπάνη και εξοικονόμηση) στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

6. Την υπ’ αρ. 46/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού 
Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και εντάσσεται 
στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο.

2. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αειφορι-
κής Γεωργίας εστιάζει στην αειφορική, αποδοτική και 
δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του πε-
ριβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην πα-
ραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών και υποστηρίζει 
τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. 
Το αντικείμενο της αειφορικής γεωργίας περιλαμβάνει 
όλες τις μορφές της ολοκληρωμένης γεωργίας, της βι-
ολογικής και οικολογικής γεωργίας, της γεωργίας ακρι-
βείας, της εκτατικής γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας, 
της γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, της αγροοικολογίας, 
του οικοτουρισμού καθώς και όλων των άλλων μορφών 
γεωργίας και κτηνοτροφίας που συμβάλλουν στην αει-
φορική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων 
και των οικοσυστημάτων της υπαίθρου, στο πλαίσιο της 
κλιματικής αλλαγής και των Ευρωπαϊκών και διεθνών 
συμβάσεων για τη διαχείριση και προστασία του περι-
βάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.

3. Η αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση γε-
ωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις 
της επιστήμης και της τεχνολογίας για την εκπόνηση 
ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανά-
πτυξης, μελετών και έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και 
πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική πρακτική 
και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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και παραγωγής, τον σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή 
της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, 
την προετοιμασία τους για τη στελέχωση φορέων του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων 
και των ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης 
των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και 
ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσε-
ων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, 
αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμα-
σίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων 
παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης, βιο-
λογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμέ-
νης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης 
άνθρακα, κ.λπ.

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος έχει δι-
άρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

5. Η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών γίνεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επι-
στήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και 
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με 
έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχω-
νεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το 
Μεσολόγγι.

2. Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το 
Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με την περ. ια΄την παρ. 1 του 
άρθρου 36 του ν. 4610/2019 (Α΄70) καταργείται.

3. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι-
κής Σχολής συγχωνεύεται με το ιδρυόμενο με το άρθρο 
1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα Αειφορικής Γε-
ωργίας με έδρα το Αγρίνιο.

4. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προ-
ϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το Αγρίνιο 
συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα 
το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων με έδρα το Αγρίνιο.

5. Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχω-
νεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών.

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας 
με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια 
δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

7. Στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας συστήνεται Γραμμα-
τεία η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και παρέχει 
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευ-
τικού και ερευνητικού έργου του.

8. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βι-
βλιοθήκες των Τμημάτων που συγχωνεύονται σύμφωνα 
με την παρ. 1 – 5 μεταφέρονται αντίστοιχα στα Τμήματα 
που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Πατρών εντάσσονται ως εξής:

α. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την 
Αμαλιάδα, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
και του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργι-
κής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι εντάσσονται στο 
Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι.

β. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος με έδρα το Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Αει-
φορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.

γ. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το 
Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.

δ. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσειολογίας εντάσ-
σονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
υπάγεται σε περισσότερα από ένα Τμήματα της παρα-
γράφου 1, εντάσσονται σε ένα μόνο από τα Τμήματα 
αυτά με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ύστερα από αίτηση που κατατίθεται στη Γραμματεία της 
Συγκλήτου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Σύγκλη-
τος, με αιτιολογημένη απόφαση και αφού λάβει υπόψη 
τις λειτουργικές ανάγκες εκάστου Τμήματος, αποφαί-
νεται εντός είκοσι (20) ημερών. Η πράξη του Πρύτανη 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. – Ε.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
εντάσσονται στα Τμήματα σύμφωνα με την αντιστοιχία 
της παρ. 1 του άρθρου 3.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την 
Αμαλιάδα και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής 
Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμ-
μένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και οι 
φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο 
σπουδών.

2. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος με έδρα το Αγρίνιο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και 
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ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο 
σπουδών.

3. Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο 
που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμ-
μα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβά-
νουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

4. Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας με έδρα 
τον Πύργο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021 – 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν 
το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους 
και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών των πα-
ραπάνω Τμημάτων που άρχισαν πριν τη συγχώνευση 
συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του Προγράμματος 
από εγγεγραμμένους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρό-
γραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών 
του Τμήματος.

6. Για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σπουδών, 
την παροχή τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και πάσης 
φύσεως βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων που 
συγχωνεύονται αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων 
που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

7. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-
κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτη-
τών των Τμημάτων που συγχωνεύονται, αρμόδια είναι 
τα Τμήματα που προέκυψαν από τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΔΡΑΣ

1. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατο-
καλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών μετο-
νομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με 
το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ο χορηγούμενος τίτλος 
από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατο-
καλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι 
ισότιμος με τον χορηγούμενο τίτλο του Τμήματος Αλιείας 
και Υδατοκαλλιεργειών της ίδιας Σχολής.

2. Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Αν-
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το 
Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

3. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 
Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται 
στην Πάτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

Μετά τις μεταβολές του παρόντος διατάγματος η συ-
γκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι 
η ακόλουθη:

Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
α. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
β. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών 

γ. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής 

δ. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανι-
κών

ε. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
στ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Β. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
α. Τμήμα Βιολογίας 
β. Τμήμα Γεωλογίας
γ. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών 
δ. Τμήμα Μαθηματικών
ε. Τμήμα Φυσικής 
στ. Τμήμα Χημείας
Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
α. Τμήμα Ιατρικής
β. Τμήμα Φαρμακευτικής
Δ. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
β. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
γ. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
δ. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Ε. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΩΝ
α. Τμήμα Επιστήμης της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Εργασίας
β. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία 
γ. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
δ. Τμήμα Φιλολογίας 
ε. Τμήμα Φιλοσοφίας
στ. Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας
ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
α. Τμήμα Νοσηλευτικής 
β. Τμήμα Λογοθεραπείας
γ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ζ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
α. Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
β. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
γ. Τμήμα Γεωπονίας
δ. Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η διοικητική λειτουργία των Τμημάτων Αειφορικής 
Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο και Γεωπονίας με έδρα το 
Μεσολόγγι αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2022 – 2023. Τα τμήματα αυτά συνεχίζουν την εκ-
παιδευτική λειτουργία για τα προγράμματα σπουδών 
των υπό συγχώνευση τμημάτων. Η ακαδημαϊκή λειτουρ-
γία των νέων προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων 
και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει το ακαδη-
μαϊκό έτος 2023-2024.

2. Με πράξη του Πρύτανη οι φοιτητές των Τμημάτων που 
καταργούνται και συγχωνεύονται εντάσσονται από 1-9-
2022 στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την 
Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το 
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Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργι-
κής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι που εντάσσο-
νται στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι οι 
οποίοι δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων 
που απαιτούνται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου, δύνανται 
να μην λάβουν τον τίτλο σπουδών του Τμήματος που 
εισήχθησαν αλλά τον τίτλο σπουδών του Τμήματος 
Γεωπονίας στο οποίο εντάχθηκαν, με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στη 
Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά τη συμπλή-
ρωση του δέκατου εξαμήνου για όσους δεν το έχουν 
υπερβεί την 31-8-2022 και είκοσι (20) ημερών πριν τη 
λήψη του τίτλου για όσους φοιτητές το έχουν υπερβεί. 
Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας εξαντλεί-
ται η δυνατότητα λήψης τίτλου σπουδών του Τμήματος 
Γεωπονίας.

β) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας 
για τη συμβατότητα του Προγράμματος Σπουδών των 
Τμημάτων που καταργήθηκαν με το Πρόγραμμα Σπου-
δών του Τμήματος Ένταξης

3. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των 
Τμημάτων που συγχωνεύονται μεταφέρονται με πράξη 
του Πρύτανη στο οικείο Τμήμα που προκύπτει από τη 
συγχώνευση. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για 
την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική από-
φαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 
33/2006 (Α’ 280) προκηρύσσονται από το οικείο Τμήμα 
απορρόφησης.

4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των 
Τμημάτων που συγχωνεύονται, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι 
διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει 
υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος 
Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι 
διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη 
του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκο-
νται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο 
οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις, το νομικό 
καθεστώς και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά 
τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης.

5. Ο χρόνος που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην 
εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων που συγ-
χωνεύονται συνυπολογίζεται μετά την ένταξή τους στο 
οικείο Τμήμα συγχώνευσης και προσμετράται για κάθε 
νόμιμη ενέργεια.

6. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης 
μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα 
του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται.

7. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που έχουν 
ιδρυθεί με τους ν. 4485/2017 (Α΄114) και 4610/2019 
(Α΄70) και λειτουργούν στα Τμήματα που συγχωνεύονται 
μπορούν να επανιδρύονται στα Τμήματα που προκύ-
πτουν από τη συγχώνευση, για εισαγωγή φοιτητών από 

το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής, με αίτημα 
του οικείου Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοι-
νοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, 
χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των παρ. 7 και 8 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το 
περιεχόμενο της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ. παρά 
μόνο ως προς το επισπεύδον Τμήμα.

8. Τα όργανα Διοίκησης των Τμημάτων που συγχωνεύ-
ονται παύουν να λειτουργούν από την 1/9/2022.

9. Στα Τμήματα που προκύπτουν μετά τη συγχώνευ-
ση με απόφαση της Συγκλήτου λειτουργεί προσωρινή 
Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4485/2017 
(Α΄114). Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις περί αυτοδυναμίας διεξάγονται εκλογές για την 
ανάδειξη των Οργάνων τους με ευθύνη των Προέδρων 
των προσωρινών Συνελεύσεων μέχρι την 31/10/2022.

10. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Μουσει-
ολογίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση 
των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Ιστορί-
ας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
στην έδρα του στην Πάτρα.

11. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του συγχωνευόμενου 
Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα συνεχίζεται 
μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμέ-
νων φοιτητών από το Τμήμα Γεωπονίας στην έδρα του 
στο Μεσολόγγι.

12. Φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, 
Μουσειολογίας στον Πύργο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
στο Αγρίνιο και Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο, οι οποίοι 
έχουν μόνιμη κατοικία ή των οποίων οι γονείς έχουν 
μόνιμη κατοικία στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα, στε-
γάζονται κατά προτεραιότητα στη φοιτητική εστία ή σε 
μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος.

13. Διαδικαστικά ζητήματα καθώς και λεπτομέρειες 
που ανακύπτουν και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις 
του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

14. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1/9/2022 εκτός 
των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέ-
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια-
τάγματος. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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