
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), με τίτλο 
«Βιοτεχνολογία» («Βiotechnology»).

2 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοινωνικές 
Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκ-
παίδευση» (Social Sciences and Humanities in 
Education) με την προσθήκη τρίτης ειδίκευσης 
σπουδών με τίτλο: «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη 
Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινω-
νικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης».

3 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνοϊταλικές 
Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παρά-
δοση» (Greek- Italian Studies: History, Literature, 
Classical Tradition).

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-
νιστικής απόφασης διοικούσας επιτροπής σχετι-
κά με την προσωρινή δομή των διοικητικών υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι 
την έκδοση του Οργανισμού του» (Β’ 3122).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 325 (1)
Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), με τίτλο 

«Βιοτεχνολογία» («Βiotechnology»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
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ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. 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.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρία 01/07/2020).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
(Ε.Ι.Ε.) (συνεδρίαση 29/05/2020).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7-7-2020).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση, 16-07-2020).

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Διϊδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιο-
λογίας του ΕΚΠΑ και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), «Βιοτεχνολογία» 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ινστιτούτο Χημικής Βιο-
λογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), θα οργα-
νώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοτεχνολογία», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοτεχνολογία» έχει ως αντι-
κείμενο τη Βιοτεχνολογία. Συγκεκριμένα, παρέχονται 
γνώσεις για την έρευνα και την εφαρμογή σε διάφορους 
τομείς που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της 
Βιοτεχνολογίας.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα:

- έρευνας στους τομείς της Βιοτεχνολογίας,
- οργάνωσης και ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών σε 

αντικείμενα που αναπτύσσονται ταχύτατα στο χώρο της 
Βιοτεχνολογίας,

- ανάπτυξης νέων προϊόντων Βιοτεχνολογικού ενδι-
αφέροντος,

- εξειδίκευσης για τη δυνατότητα διεξαγωγής διαφό-
ρων αναλύσεων,

- ανάπτυξης διαγνωστικών τεστ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιοτεχνολογία» (MSc Biotechnology).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
πρακτική άσκηση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Δ.Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία» 
θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- τέλη φοίτησης, τα οποία θα ανέρχονται στο ποσό των 

εννιακοσίων πενήντα (950) ευρώ ανά εξάμηνο,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία διότι δεν επαρκούν οι άλλοι πόροι για τη χρημα-
τοδότησή του.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 331 (2)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές 

Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Social Sciences and 

Humanities in Education) με την προσθήκη τρί-

της ειδίκευσης σπουδών με τίτλο: «Κοινωνιολο-

γία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδι-

κής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας 

και Εκπαίδευσης». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. 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.

10. Την υπ’ αρ. 952/2-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ με την οποία ιδρύθηκε το ΠΜΣ «Κοινωνικές 
Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευ-
ση» (Β’ 4156).

11. Την υπ’ αρ. 1073/1-11-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του 
ΠΜΣ «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές 
στην Εκπαίδευση» (Β’ 5201).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 8η 24/4/2020).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η 7/7/2020).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 16/7/2020).

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστι-
κές Σπουδές στην Εκπαίδευση», από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 με την προσθήκη τρίτης ειδίκευσης σπουδών 
με τίτλο: «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά 
Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Ερ-
γασίας και Εκπαίδευσης», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 952/

2-8-2018 απόφασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την 
οποία ιδρύθηκε το ΠΜΣ «Κοινωνικές Επιστήμες και Αν-
θρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Β’ 4156), τρο-
ποποιείται και επαναδιατυπώνεται ως εξής: “Το ΠΜΣ 
περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις σπουδών:

α. «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και 
Γλώσσα στην Εκπαίδευση»,

β. «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορι-
κής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευ-
νας» και

γ. «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέμα-
τα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας 
και Εκπαίδευσης»,

με διακριτούς σκοπούς ως προς την επιστημονική κα-
τάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.” .

Άρθρο 2
Στο τέλος του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 952/2-8-2018 

(Β’ 4156) απόφασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ προστί-
θενται τα ακόλουθα:

«Όσον αφορά στην ειδίκευση «Κοινωνιολογία και Σύγ-
χρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινω-
νικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης», σκοπός 
της είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εξειδίκευσης και στέρεων επιστημολογικών, θεωρητι-
κών, μεθοδολογικών και ερευνητικών βάσεων για την 
κοινωνιολογική προσέγγιση θεμάτων που βρίσκονται 
στην αιχμή της κοινωνικοπολιτικής και επιστημονικής 
επικαιρότητας με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα παι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36922 Τεύχος B’ 3602/29.08.2020

δικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας, εκπαί-
δευσης που ιδίως αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε συνθήκες 
φτώχειας, αποκλεισμού και κοινωνικής μειονεξίας.

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της ειδίκευσης «Κοι-
νωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παι-
δικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και 
Εκπαίδευσης» είναι:

- η γνώση και εμβάθυνση στις σύγχρονες επιστημο-
λογικές, μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις 
εξειδικευμένων κοινωνιολογικών θεματικών,

- η επιστημονική και ερευνητική εξοικείωση με θε-
ματικές της σύγχρονης κοινωνικής και κοινωνιολογικής 
επικαιρότητας, όπως παιδική ηλικία, κοινωνική μειονε-
ξία, εργασία, εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός απο-
κλεισμός,

- η γνώση της χρήσης των επιστημονικών και ερευνη-
τικών μεθόδων διερεύνησης και ανάλυσης των προανα-
φερομένων θεματικών, με έμφαση στην μεθοδολογία 
της κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας,

- η κατανόηση κοινωνικοϊστορικά και κοινωνιολογικά 
σε βάθος τους τρόπου εξέλιξης των κοινωνιών και των 
διαρθρωτικών αλλαγών που συντελέστηκαν από την 
εποχή της προνεωτερικότητας μέχρι σήμερα σε όλο το 
φάσμα των κοινωνικών δομών οπότε αναδεικνύονται οι 
υπό διερεύνηση και μελέτη, στα πλαίσια της παρούσας 
ειδίκευσης, εξειδικευμένες κοινωνιολογικές θεματικές,

- η εξοικείωση με ιστορικές, επιστημολογικές, θε-
ωρητικές και ερευνητικές όψεις στην κοινωνιολογική 
διερεύνηση και μελέτη της παιδικής ηλικίας και της εκ-
παίδευσης, ιδίως σύμφωνα με τις επιταγές των νέων κοι-
νωνιολογικών προσεγγίσεων για τις εν λόγω θεματικές.

- Στις συνθήκες του σύγχρονου περιβάλλοντος της πα-
γκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης και έντονων προ-
σφυγικών ροών επιχειρείται η κατανόηση και διεύρυνση 
εν γένει των κοινωνικών μειονοτήτων, καθώς και των 
μεθόδων και διαδικασιών εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
ένταξης, ιδίως των μη ενηλίκων.

- Η διεισδυτική κοινωνιολογική κατανόηση των ποικί-
λων συνθηκών μειονεξίας της παιδικής ηλικίας σε αντι-
παραβολή με την, επίσης, διεισδυτική κοινωνιολογική 
κατανόηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

- Η ενδελεχής έρευνα και μελέτη των ζητημάτων κοι-
νωνικών διακρίσεων και μειονοτήτων στην αγορά ερ-
γασίας καθώς και φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, 
μειονοτήτων και παιδικής ηλικίας.

Η ειδίκευση «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: 
Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτή-
των, Εργασίας και Εκπαίδευσης» απευθύνεται σε όσους 
ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με θεωρητικά, 
μεθοδολογικά και ερευνητικά ζητήματα που βρίσκονται 
στην αιχμή της κοινωνικοπολιτικής και επιστημονικής 
επικαιρότητας με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα παι-
δικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας, εκπαί-
δευσης που ιδίως αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε συνθήκες 
φτώχειας, αποκλεισμού και κοινωνικής μειονεξίας.».

Άρθρο 3
Το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 952/2-8-2018 (Β’ 4156) απόφα-

σης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ τροποποιείται και επανα-
διατυπώνεται ως εξής:

“Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

α. «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και 
Γλώσσα στην Εκπαίδευση»

β. «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορι-
κής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευ-
νας», και

γ. «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέμα-
τα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας 
και Εκπαίδευσης».” .

Άρθρο 4
Το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 952/2-8-2018 (Β’ 4156) απόφα-

σης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ τροποποιείται και επανα-
διατυπώνεται ως εξής:

«Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 329 (3)
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φι-

λολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνοϊταλικές 

Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παρά-

δοση» (Greek- Italian Studies: History, Literature, 

Classical Tradition). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
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ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. 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.

10. Την υπό στοιχεία 745/8-6-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΠΜΣ 
«Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική 
Παράδοση» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας (Β’ 2555).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 25ης Μαΐου 2020).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7-7-2020).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 16/7/2020).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογί-
ας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, 
Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση», από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-21, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ελληνοϊτα-
λικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδο-
ση» (Greek-Italian Studies: History, Literature, Classical 
Tradition) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει 
ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχι-
ακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας, 
της Λογοτεχνίας και της Κλασικής Παράδοσης.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των 
ελληνοϊταλικών σπουδών στην Ιστορία, τη Λογοτεχνία 
και την Κλασική Παράδοση. Επιμέρους σκοποί του προ-
γράμματος είναι:

- Η παροχή επιστημονικών γνώσεων με στόχο την 
παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, 

ικανού να καλύψει ανάγκες για έρευνα και διδασκαλία 
υψηλού επιπέδου στα ΑΕΙ της χώρας μας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στα πεδία: α) των λογοτεχνικών αλλη-
λεπιδράσεων, καθώς και β) των αμφίδρομων ιστορικών 
και διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και 
της Ιταλίας.

- Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, όπως επίσης και των καθη-
γητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες 
μεθόδους της Συγκριτικής Λογοτεχνίας και των ελλη-
νοϊταλικών ιστορικών-διαπολιτισμικών σχέσεων στο 
πλαίσιο της σύγχρονης Ευρώπης.

- Η εκπαίδευση στη χρήση νέων τεχνολογιών στην 
έρευνα της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και του Πολιτι-
σμού, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης των σπουδών και στην προβολή τους στη 
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

- Η παραγωγή ερευνητικού έργου για το ελληνορω-
μαϊκό και ελληνοϊταλικό λογοτεχνικό και διαπολιτισμικό 
γίγνεσθαι.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτε-
χνία, Κλασική Παράδοση» (MSc in Greek-Italian Studies: 
History, Literature, Classical Tradition).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την ιτα-
λική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώ-
τατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπου-
δών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα 
από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση 
της Συνέλευσης.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Ελληνοϊταλικές 
Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» θα 
καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
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- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-30 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. 55020 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-

νιστικής απόφασης διοικούσας επιτροπής σχε-

τικά με την προσωρινή δομή των διοικητικών 

υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του» (Β’ 3122). 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του και ιδίως της παρ. 22γ του άρθρου 80.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως της παρ. 8 
του άρθρου 84.

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

6. Την υπ’ αρ. 43283/9-09-2019 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 48589/30-09-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον 
«Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 3803), καθώς και τη 
διόρθωση σφάλματος αυτής (Β’ 4064/2019).

8. Την υπ’ αρ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. 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) και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 
23 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).

10. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως τα άρθρα 
82 έως και 95 του Κεφαλαίου Γ’ «Ξενόγλωσσα Προγράμ-
ματα Σπουδών».

11. Την υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανονιστική απόφαση 
διοικούσας επιτροπής σχετικά με την προσωρινή δομή 
των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του» 
(Β’ 3122), η οποία τροποποιήθηκε:

α. με την υπ’ αρ. 5161/6-02-2019 (Β’ 626) «Τροποποί-
ηση της υπ’ αρ. 6427/2018 (Β’ 3122) κανονιστικής από-
φασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και

β. με την υπ’ αρ. 29817/29-04-2020 (Β’ 1828) «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 (Β’ 3122) “Κανο-
νιστικής απόφασης διοικούσας επιτροπής σχετικά με 
την προσωρινή δομή των διοικητικών υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του 
Οργανισμού του”».

12. Την ανάγκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να 
διοργανώσει Προγράμματα Σπουδών Πρώτου Κύκλου 
Σπουδών σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράμματα 
Σπουδών - Ξ.Π.Σ.)

13. Την εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

14. Την υπ’ αρ. 9/25-06-2020 πράξη (θέμα 3ο) της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
την «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 (Β’ 3122) 
“Κανονιστικής απόφασης διοικούσας επιτροπής σχετικά 
με την προσωρινή δομή των διοικητικών υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής, μέχρι την έκδοση του Οργανι-
σμού του”».

15. Το γεγονός ότι, με την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-
νιστικής απόφασης διοικούσας επιτροπής σχετικά με 
την προσωρινή δομή των διοικητικών υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του 
Οργανισμού του» (Β’ 3122), ως ακολούθως:

Α.
η παρ. β4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους 

Α’ «Οργανωτική Δομή Διοικητικών Μονάδων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» αντικαθίσταται ως εξής:
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«β4. Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών, στην οποία 
υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα: Γραμματείες Κοσμη-
τειών (6), Γραμματείες Τμημάτων (27), Τμήμα Προπτυ-
χιακών Σπουδών, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ 
κύκλου, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γ κύκλου και 
Τμήμα Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών».

Β.
στο άρθρο 11 του Κεφαλαίου Β’ «Αρμοδιότητες Διοι-

κητικών Μονάδων» προστίθεται:
«1 στ. Αρμοδιότητες Τμήματος Ξενόγλωσσων Προ-

γραμμάτων Σπουδών.
Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται 

ιδίως:
- Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και έγκριση λειτουρ-

γίας των Ξ.Π.Σ.
- Η μέριμνα για την σύνταξη και εφαρμογή του Κανο-

νισμού Ξ.Π.Σ.
- Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και εφαρμογή της νομο-

θεσίας που σχετίζεται με τα Ξ.Π.Σ. του Ιδρύματος, καθώς 
και η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Διοίκησης.

- Η τήρηση αρχείου πτυχιούχων Ξ.Π.Σ. και η έκδοση 
των σχετικών τίτλων σπουδών.

- Η τήρηση αλληλογραφίας σχετικής με θέματα Ξ.Π.Σ. 
και η τήρηση σχετικού φυσικού και ηλεκτρονικού αρ-
χείου.

- Η σύνταξη και έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή) σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, 
έντυπου ενημερωτικού υλικού για τα Ξ.Π.Σ. του Ιδρύ-
ματος.

- Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν 
σε Ξ.Π.Σ., η επεξεργασία και κατάρτιση σχετικών συγκε-
ντρωτικών πινάκων.

- Η υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφο-
νται στα Ξ.Π.Σ. του ιδρύματος κατά την επικοινωνία τους 
με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με 
τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

- Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε-
σίες, για τη διεξαγωγή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας 
ή/και ενισχυτικών μαθημάτων άλλων ξένων γλωσσών, 
απευθυνόμενων στους αλλοδαπούς φοιτητές των Ξ.Π.Σ.

- Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε-
σίες του ιδρύματος, για τη σύναψη κι ανανέωση διμερών 
συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας με Α.Ε.Ι./φορείς 
της αλλοδαπής, που αφορούν στα Ξ.Π.Σ.

- Η επικοινωνία, μεσολάβηση και συντονισμός μεταξύ 
αρμοδίων υπηρεσιών και Γραμματειών για τη διευκόλυν-
ση του έργου τους και η υποβοήθηση των Γραμματειών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος σε ζητήματα Ξ.Π.Σ.

- Η δημιουργία, παρακολούθηση και ενημέρωση σχετι-
κού δικτυακού τόπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

- Η παροχή γενικών οδηγιών και πληροφόρησης στους 
ενδιαφερόμενους, για θέματα που αφορούν στα Ξ.Π.Σ.

- Η συγκέντρωση και καταγραφή πρακτικών και άλλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Γραμματείες των 
Τμημάτων και άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος σχετικά 
με θέματα Ξ.Π.Σ., ο συντονισμός και η φροντίδα για εξεύ-
ρεση λύσεων και αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων, 
υποβολή προτάσεων για επίλυσή τους, οργάνωση συ-
ναντήσεων των υπαλλήλων των Γραμματειών Ξ.Π.Σ. για 
τον λόγο αυτό.

- Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχε-
τικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας».

Γ.
στην παρ. 9 του άρθρου 23 του Μέρους Β’ «Προϊσταμέ-

νη και Προσωπικό Οργανικών και Αυτοτελών Μονάδων» 
προστίθεται:

«9. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπου-
δών προΐσταται υπάλληλος ως ακολούθως:

…
- Στο Τμήμα Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών 

προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 
ή TE Διοικητικού - Λογιστικού. Επιπλέον, απαιτείται η 
άριστη γνώση (επιπέδου Γ2) τουλάχιστον της αγγλικής 
γλώσσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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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,


		2020-08-29T17:50:26+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




