
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους των 
Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών: α)  «Σχολική Συμ-
βουλευτική και Καθοδήγηση» (School Counseling 
and Guidance) σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, β) «Ρητορική, 
Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rheto-
ric, Humanities and Εducation)» σε συνεργασία 
με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, γ) «Εκπαιδευτικός 
Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» 
(Instructional Design for Online Distance Educa-
tion) σε συνεργασία με το  Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου και δ) «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational Technology 
and Human Resources) σε συνεργασία με το Τμή-
μα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

2 Αδιάθετα υπόλοιπα των υποέργων που χρηματο-
δοτούνται από τα  πλεονάσματα της κατηγορίας 
25% (Λειτουργικές δαπάνες Ο.Π.Α. για Π.Μ.Σ.).

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Περιοδοντολογία» του Τμήμα-
τος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 26019/14-5-2019 από-
φασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση 
Κανο νισμού του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γλώσσες, Επι-
κοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνο-
λογικό Περιβάλλον» μεταξύ των Τμημάτων Γαλλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (Β΄ 1900).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 487 (1)
Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους των 

Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: 

α) «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» 

(School Counseling and Guidance) σε συνεργα-

σία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, β) «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώ-

που και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and 

Εducation)» σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, γ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Δια-

δικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (Instructional 

Design for Online Distance Education) σε συ-

νεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

δ) «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Αν-

θρωπίνων Πόρων» (Educational Technology and 

Human Resources) σε συνεργασία με το Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/

2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγι-
κή και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ-
ματος στις επιστήμες της αγωγής.

2. Την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/
2018 (Α΄ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.
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3. Το άρθρο 13 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 114).

4. Την υπ’ αρ. 169/24-11-2015 απόφαση της Συγκλήτου 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), που αφορά την ίδρυση του Κοινού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και 
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
με τίτλο: «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» 
(School Counseling and Guidance) (Β΄ 2619).

5. Την υπ’ αρ. 412/30-6-2017 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Κοινού ΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» 
(Β΄ 2400).

6. Την υπ’ αρ. 949/2-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, με την οποία επανιδρύθηκε το Κοινό ΠΜΣ 
«Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (Β΄ 4053).

7. Την υπ’ αρ. 1126/21-12-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός του 
Κοινού ΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» 
(Β΄ 75).

8. Την υπ’ αρ. 37/19-3-2015 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, με την οποία ιδρύθηκε το Διιδρυματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο: «Ρητορική: Θεωρία 
και Πράξη» (Β΄ 796).

9. Την υπ’ αρ. 892/17-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, που αφορά την επανίδρυση του ΔΠΜΣ, με τίτ-
λο: «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση 
(Rhetoric, Humanities and Εducation)» (Β΄ 4002).

10. Την υπ’ αρ. 1051/11-10-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ, που αφορά την έγκριση του Κανονισμού 
του ΔΠΜΣ, με τίτλο: «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου 
και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Εducation)» 
(Β΄ 5120).

11. Την υπ’ αρ. 953/2-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, που αφορά την ίδρυση του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Εκπαιδευτικός Σχεδια-
σμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (Instructional 
Design for Online Distance Education) (Β΄ 4156).

12. Την υπ’ αρ. 1109/10-12-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ, που αφορά την έγκριση του κανονισμού 
του ΔΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής 
(online) Εκπαίδευσης» (Instructional Design for Online 
Distance Education) (Β΄ 5833).

13. Την υπ’ αρ. 38/19-3-2015 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, που αφορά την αναμόρφωση του Διιδρυμα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαι-
δευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Β΄ 796).

14. Την υπ’ αρ. 996/28-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, που αφορά την επανίδρυση του ΔΠΜΣ του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με τίτλο: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational Tech-
nology and Human Resources) (Β΄ 4317).

15. Την υπ’ αρ. 1109/10-12-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ, που αφορά την έγκριση του κανονισμού 
του ΔΠΜΣ «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational Technology and Hu-
man Resources) (Β΄ 5833).

16. Το πρακτικό συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματι-
κής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική 
και Καθοδήγηση» (School Counseling and Guidance) 
(14η συνεδρίαση/9-12-2019).

17. Το πρακτικό συνεδρίασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Ρητο-
ρική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, 
Humanities and Εducation)» (συνεδρίαση 9-12-2019).

18. Το πρακτικό συνεδρίασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) 
Εκπαίδευσης» (Instructional Design for Online Distance 
Education) (συνεδρίαση 10-12-2019).

19. Το πρακτικό συνεδρίασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
«Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων 
Πόρων» (Educational Technology and Human Resources) 
(συνεδρίαση 11-12-2019).

20. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (23η συνε-
δρία/4-08-2020).

21. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους των Διιδρυ-
ματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: 
α) «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (School 
Counseling and Guidance) σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, β) «Ρητορική, 
Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, 
Humanities and Εducation)» σε συνεργασία με το Παιδα-
γωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, γ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυα-
κής (online) Εκπαίδευσης» (Instructional Design for On-
line Distance Education) σε συνεργασία με το Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και δ) «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational Technology and Hu-
man Resources) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 5779 (2)
Αδιάθετα υπόλοιπα των υποέργων που χρηματο-

δοτούνται από τα πλεονάσματα της κατηγορίας 

25% (Λειτουργικές δαπάνες Ο.Π.Α. για Π.Μ.Σ.). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 3η/09-10-2020)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2β του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 «Θε-

σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄ 148), 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημια-
κού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ρύθμιζε τη λειτουργία 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μέχρι 
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την 
οποία «η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) και τα έσοδα κατανέμονται… β) 25% για κάλυ-
ψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν 
το Π.Μ.Σ. οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται με απόφα-
ση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ή της Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης» (Α΄ 156),

2. την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 13 και την παρ. 2 
του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες 
η Σύγκλητος του ΟΠΑ είναι αρμόδια να αποφαίνεται για 
κάθε ζήτημα οικονομικού χαρακτήρα για τα προγράμ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών,

3. την υπ’ αρ. 4703/01-09-2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ - 
ΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01-09-2020 έως 31-08-2021,

4. την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου Ο.Π.Α. 
της 18-06-2009 σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε 
η δημιουργία νέου έργου με αντικείμενο «Υποστήριξη 
των αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του 
Πανεπιστημίου και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές 
δραστηριότητας», η  χρηματοδότηση του οποίου θα 
πραγματοποιείτο από την παρακράτηση του ποσοστού 
25% υπέρ Ο.Π.Α.,

5. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε./
Ο.Π.Α. της 24-11-2010, σύμφωνα με την οποία αποφα-
σίστηκε η δημιουργία διακριτών υποέργων ανά Π.Μ.Σ. 
στο πλαίσιο του ως άνω (4) υπό του προοιμίου έργου, με 
σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων και διάθεσή τους κα-
τόπιν αιτήματος των Διευθυντών για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών του κάθε Προγράμματος,

6. την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου 
Μάθησης, όπως διατυπώθηκε κατά τη συζήτηση,

7. το άρθρο 8 και την παρ. 2(θ) του άρθρου 5 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131),

8. το  γεγονός ότι, σύμφωνα με το  άρθρο  90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Α. Το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων των υποέργων 
του ως άνω, υπό του προοιμίου (4 και 5), έργου της κα-
τηγορίας 25% (Λειτουργικές Δαπάνες Ο.Π.Α. για Π.Μ.Σ.), 
το οποίο αποτελεί περιουσία του Ιδρύματος, να αξιοποι-
ηθεί για την κάλυψη αναγκών των αντίστοιχων επανιδρυ-
θέντων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (δυνάμει του 
ν. 4485/2017), κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. προς την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε/Ο.Π.Α. και η οποία εισήγηση πρέ-
πει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
του Π.Μ.Σ. (Συνέλευση, Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, 
ή Ειδική Διαιδρυματική Επιτροπή).

Β. Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιευθεί σύμφω-
να με το άρθρο 8 και την παρ. 2(θ) του άρθρου 5 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ     

Ι

 Αριθμ. 5236 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Περιοδοντολογία» του Τμήμα-

τος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Έκτακτη συνεδρίαση 3030/22-7-2020)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με 
το άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του 
Γενικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονο-
μασία και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτε λείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄  134, διόρθωση 
σφάλματος Α’ 140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Με-
τονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).
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3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄  114), ιδίως των άρ-
θρων 31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά ξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) 
για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ - ΤΩΚ).

8. 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 για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα» (Α’ 114), 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 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών» (Α’ 114), δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση – Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις”» (Α’ 38).

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) με θη-
τεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ’  αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης (Α.Π.Θ.) περί συγκρότησης της Συγκλήτου του 
Α.Π.Θ. για το  ακαδημαϊκό έτος  2019-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΣ4046Ψ8ΧΒ  - ΘΑΤ) και τις πράξεις του Πρύτα-
νη του Α.Π.Θ. υπ’  αρ.: α) 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 
6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ - ΙΤΒ), β) 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946
Ψ8ΧΒ - ΡΤΛ), γ) 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-
3ΡΕ) και δ) 18588/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ - ΟΘΡ) 
για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την υπ’ αρ. 23112/27-7-2018  απόφαση της Συγκλή-
του σχετικά με την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιο-
δοντολογία» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Β΄ 3783).

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ.  
437/17-7-2020) για την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Περιοδοντολογία».

13. Την υπ’ αρ. 31298/27-7-2020 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος  2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης με τίτλο «Περιοδοντολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Περιοδοντολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιοδοντολογία», είναι 
η προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εκπαίδευσης, 
η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση στη δι-
εξαγωγή έρευνας, αντιστοίχως με τα διεθνή κριτήρια 
και προδιαγραφές στο γνωστικό αντικείμενο της Περι-
οδοντολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η  απόκτηση από τους/τις 
μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες υψηλού επιπέδου 
κλινικών δεξιοτήτων στην Περιοδοντολογία και Βιολο-
γία Εμφυτευμάτων, αφού προηγουμένως έχουν μελε-
τήσει και εμπεδώσει τη γνώση των βασικών βιολογι-
κών επιστημών, τη φυσιοπαθολογία και πρόληψη των 
περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νοσημάτων. 
Η Διάγνωση, Πρόληψη και Θεραπεία των νόσων των 
περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών θα είναι 
οι κεντρικοί άξονες εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών 
του Προγράμματος. Συμπληρωματικά δίνεται έμφαση 
στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματι-
κής υγείας και στην κάλυψη των αναγκών σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο για μεγαλύτερο αριθμό Οδοντιάτρων 
με εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιοδοντολογία».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πε-
ριοδοντολογία» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων 
Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοτα-
γών Ιδρυμάτων (Οδοντιατρικών Σχολών) της αλλοδα-
πής με αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν ογδόντα (180).

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Περιοδοντο-
λογία» περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

α. Παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων (ελάχιστος 
αριθμός πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο από ειδικά 
μαθήματα: τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 

β. Ολοκλήρωση κλινικής και εργαστηριακής άσκησης, 
όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση υπό στοι-
χεία 210817/Ζ1/24-12-2014 (Β’ 3602). 

γ. Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, 
της οποίας η έναρξη εκπόνησης πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί το αργότερο μετά την επιτυχή περάτωση των 
ειδικών μαθημάτων των τριών (3) πρώτων εξαμήνων.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος και εκ-
πόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πε-
ριοδοντολογία» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10), 
μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονι-
σμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από 
τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (έκτακτη συνεδρίαση με αριθμό 
3030/29-7-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως αυτές ορίζονται 

από τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική και τεχνι-
κή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί 
η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Οδοντιατρικής, 
η οποία περιγράφεται ως εξής:

- Αίθουσα σεμιναρίων είκοσι (20) ατόμων με υπολογι-
στή και δυνατότητα προβολών και παρουσίασης.

- Δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια για διεξαγωγή 
πειραμάτων και έρευνας.

- Μία πλήρως εξοπλισμένη κλινική τριών οδοντιατρι-
κών εδρών στον 5ο όροφο του κεντρικού κτιρίου με 
υποδομή ηλεκτρονικού υπολογιστή που καλύπτει τις 
ανάγκες της κλινικής επανελέγχων του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής, και χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 
ερευνητικών κλινικών μελετών από τους/τις μεταπτυ-
χιακούς/κές φοιτητές/τριες καθώς και άλλων κλινικών 
εφαρμογών.

- Τέσσερις οδοντιατρικές έδρες στην κλινική Περιο-
δοντολογίας του 1ου ορόφου του κεντρικού κτιρίου 
για τις ανάγκες της κλινικής άσκησης των πρωτοετών 
φοιτητών/τριών με μη–χειρουργικές τεχνικές.

- Μία επαρκώς εξοπλισμένη κλινική επτά οδοντιατρικών 
εδρών στον 2ο όροφο του Μανδαλιδείου για τη θεραπεία 
νόσων του Περιοδοντίου και περιεμφυτευματικών ιστών 
που φέρει σύγχρονο εξοπλισμό για την εφαρμογή και των 
πιο απαιτητικών χειρουργικών τεχνικών.

- Σύγχρονος ακτινογραφικός εξοπλισμός ενδοστο-
ματικών ακτινογραφιών σε ειδικό χώρο λήψης στον 2ο 
όροφο του Μανδαλιδείου, που φέρει μία οδοντιατρική 
καρέκλα και πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας και 
πληροί όλες τις απαιτούμενες αρχές ακτινοπροστασίας.

- Δύο δωμάτια που λειτουργούν ως βεστιάρια, χώροι 
για φύλαξη προσωπικών αντικειμένων των φοιτητών.

- Πλήρης οργάνωση και υποδομή για την ηλεκτρονι-
κή διεκπεραίωση κλινικών πράξεων και αρχειοθέτηση 
ιστορικών των ασθενών.

- Τελευταίου τύπου μηχανήματα για την κλινική εκ-
παίδευση όπως:

α. Υπέρηχοι
β. Laser
γ. Πιεζοτόμοι
δ. Μετρητές οστικής πυκνότητας
ε. Ψηφιακές Φωτογραφικές μηχανές για καταγραφή 

των περιστατικών
- Όλοι οι παραπάνω χώροι είναι συνδεδεμένοι σε δί-

κτυο για επικοινωνία και μόνιμη διαρκή σύνδεση στο 
διαδίκτυο και πρόσβαση σε βάση δεδομένων βιβλιο-
γραφίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το  ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 
2024.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης 

Συνολικό Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 19.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 26.600,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 142.425,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 33.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 27.500,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 60.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. 38.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 30.570,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 37.500,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνω-
σης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 3.500,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών φοίτησης) 97.755,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 515.850,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε 
ευρώ (3.325,00€) ανά εξάμηνο.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 5238 (4)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 26019/14-5-2019 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση 

Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γλώσσες, Επικοινω-

νία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογικό Περιβάλ-

λον» μεταξύ των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλο-

σοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄ 1900). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3026/11 και 16-6-2020)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-

θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και 
ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α’ 140), 
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τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄  114), ιδίως των άρ-
θρων 31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) 
για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών»  (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ - ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
 α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών 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 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α’ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση – Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α’ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις”» (Α’ 38).

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) με θη-
τεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ’  αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (Α.Π.Θ.) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΣ4046Ψ8ΧΒ - ΘΑΤ) και τις πράξεις του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. υπ’ αρ.: α) 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ - 
ΙΤΒ), β) 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ  - ΡΤΛ), 
γ) 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 

δ) 18588/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ - ΟΘΡ) για την 
ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακα-
δημαϊκό έτος 2019- 2020.

11. Την υπ’ αρ. 26019/14-5-2019 απόφαση της Συ-
γκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, 
Οικονομικό και Τεχνολογικό Περιβάλλον» μεταξύ των 
Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμα-
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παι-
δαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (Β΄ 1900).

12. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 7/26-2-2020).

13. Την υπ’ αρ. 23887/13-5-2020 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 20/7-5-2020) και

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 
της απόφασης της Συγκλήτου υπ’ αρ. 26019/14-5-2019, 
σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκ-
παίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και 
Τεχνολογικό Περιβάλλον» (Β΄ 1900) μεταξύ των Τμη-
μάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως προς:

Την αντικατάσταση των άρθρων 4 και 5, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και 
Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 35 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και μπο-
ρεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., χωρίς να 
υπερβαίνει τον ανώτατο ορισθέντα αριθμό, ανάλογα με 
τα εκάστοτε προκείμενα κατά την προκήρυξη (πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) των νέων θέσεων.

Η Ε.Δ.Ε. σε ημερομηνίες που ορίζονται από αυτήν 
προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυ-
χιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται 
οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων 
και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτή-
ρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι αιτή-
σεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται 
στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
- Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του 

Δ.Π.Μ.Σ. http://dpms.frl.auth.gr/).
- Υπόμνημα περιγραφής στόχων: Υπόμνημα 250-350 

λέξεων, στο οποίο να περιγράφονται τα  κίνητρα και 
οι στόχοι του/της υποψηφίου/ίας για τη συμμετοχή στο 
συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.

- Βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτη-

μα διπλώματος προπτυχιακών σπουδών.
- Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από 

το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται).
- Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα: 

Επίπεδο τουλάχιστον Β2.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης 

γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: 
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν.  2740/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν.  3149/2003(Α΄  141) καθώς και με τίτλους ή πιστο-
ποιητικά τα  οποία χορηγούνται από φορείς που πι  - 
στοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (π.δ. 116/2006, Α΄ 115), β) Με πτυχίο 
Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο 
και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με πτυχίο, προ-
πτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλω-
μα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με απολυτήριο 
τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κα-
νονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξέ-
νης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας 
(π.δ.  347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της 
σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο 
αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών 
βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκα-
λίας ξένης γλώσσας.

- Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβα-
τηρίου.

- Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Προαιρετικά, μπορούν επίσης εάν υπάρχουν, να κατα-

τεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αντίτυπο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας σε ηλε-

κτρονική ή έντυπη μορφή.
- Αντίτυπα δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη 

μορφή.
- Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών.
- Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσ-

σών, εκτός της αγγλικής.
- Αποδεικτικά άλλων ερευνητικών ή επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων.
- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
- Συστατικές επιστολές.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:
1. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος: 30%.
2. Υπόμνημα περιγραφής στόχων: 10%.

3. Πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή/και άλλες εργασίες, 
εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.: 5%.

4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο ανώτερο 
του Β2: 5%.

5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επί-
πεδο τουλάχιστον Β2: 5% (2,5% για κάθε γλώσσα και 
μέχρι δύο γλώσσες). Για την απόδειξη του επιπέδου 
γλωσσομάθειας ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

6. Δημοσιεύσεις: 5%.
7. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών: 5%.
8. Άλλη δραστηριότητα: 5% (όπως η τεκμηριωμένη 

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε επιμορφώ-
σεις, σε θερινά σχολεία, αλλά και η συμμετοχή σε προ-
γράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, κ.ά.).

9. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: 30%.
Βάση εισαγωγής θεωρείται το  60 στα 100 μόρια. 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από στρογγυλοποίηση 
στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν από-
φασης της Ε.Δ.Ε., γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή 
Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. 
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή κα-
ταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/τις υποψη-
φίους/ιες και ύστερα από το σχετικό έλεγχο, απορρίπτει 
όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί από το Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί σε συνέντευξη 
τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες που έχουν 
συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον 
φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζε-
ται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Σε περί-
πτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση μέχρι τη 
συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων της προκήρυξης. 
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ών αφού επικυρωθεί 
από την Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος.

Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, 
Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο 
Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογικό Περι-
βάλλον» ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες προ-
βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης 
για εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες οφεί-
λουν να προσκομίσουν βεβαιώσεις εργασίας τουλάχι-
στον είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως. Η διάρκεια της 
μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο 
της κανονικής φοίτησης. Όσες βεβαιώσεις προέρχονται 
από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κατατίθενται στη 
γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (ενδεικτικά: βεβαίωση εργοδό-
τη και κατάλογος ενσήμων).

Κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε. προβλέπεται μερική 
φοίτηση και για μη εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/
ές φοιτητές/τριες, που αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» 
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φοίτησης για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, 
όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευ-
ση, λόγοι ανωτέρας βίας, κατόπιν κατάθεσης στη γραμ-
ματεία του Δ.Π.Μ.Σ. των σχετικών δικαιολογητικών.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μπορεί να 
χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσω-
ρινή αναστολή σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια 
της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια χά-
νει την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας και ο χρόνος της 
αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ασθένεια, εγκυμο-
σύνη, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι 
ανωτέρας βίας, δύναται στους/στις μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες να χορηγείται, κατόπιν κατάθεσης στη 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. των σχετικών δικαιολογητικών, 
παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολο-
γημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.

Λόγοι διαγραφής αποτελούν: α) η μη επαρκής πρόο-
δος του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας (η οποία 
τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής 
εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από 
τον οικείο Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, δ) 
ασεβής και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους/
στις διδάσκοντες/ουσες ή/και στους/στις συμφοιτητές/
τριες και ε) αίτηση του/της ιδίου/ίας του/της μεταπτυχι-
ακού/ής φοιτητή/τριας.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην 
τακτική εξεταστική περίοδο ή στην επαναληπτική εξε-
ταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και κατά συνέπεια δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, 
ύστερα από αίτησή του/της από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. των Τμημάτων, τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η 
υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και 
συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσα σε 
χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών μετά από ανα-
κοίνωση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. προσκομίζοντας 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εγγρα-
φής εισακτέου/έας εντός της ορισμένης προθεσμίας κα-
λείται για εγγραφή ο/η 1ος/η, 2ος/η κ.λπ. επιλαχών/ούσα.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δι-
καιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου 
κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα οφείλουν να εξασφαλίσουν διευκολύνσεις σε 
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καταβάλουν στον 
ΕΛΚΕ του ΑΠΘ ως τέλη φοίτησης το ποσό των 2.100 ευρώ 
και η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:

- 700 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπου-
δών,

- 700 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπου-
δών,

- 700 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπου-
δών.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. 
Οι φοιτητές/τριες που δεν περατώνουν τις σπουδές τους 
στον προβλεπόμενο από τον παρόντα Εσωτερικό Κανο-
νισμό χρόνο (τέσσερα εξάμηνα), καταβάλλουν για κάθε 
επιπλέον εξάμηνο που παρατείνουν τις σπουδές το ποσό 
των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€).

Επιστροφή τελών φοίτησης ανά εξάμηνο επιτρέπεται 
μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός 
λόγος για διακοπή κατ’ αίτηση του/της φοιτητή/τριας 
και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια αιτιολογήσει επαρκώς 
τους λόγους διακοπής του εγγράφως προς την Ε.Δ.Ε., 
το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την 
έναρξη των μαθημάτων.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχια-
κοί/ές φοιτητές/τριες, των οποίων το εισόδημα (ατομικό 
ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό 
τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισο-
δήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών, που 
εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα 
μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, 
αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επι-
λέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές 
που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτη-
τών/τριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία 
δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη 
Δ.Μ.Σ. θα πρέπει ο αριθμός των απουσιών των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών/τριών να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις 
εκατό (20%) των διδακτικών ωρών κάθε μαθήματος. Επί-
σης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρα-
κολουθούν υποχρεωτικά όσες επιστημονικές διαλέξεις 
και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ.

Κατά τα  λοιπά ισχύει η  απόφαση υπ’  αρ. 26019/
14-5-2019 (Β΄ 1900) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,

*02048700411200012*
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