
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, έτους 2022.

2 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για ένα (1) 
Φαρμακοποιό και ένα (1) Βιολόγο του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου έτους 2022.

3 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου προ-
σωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου έτους 2022.

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του Τμήματος Δασο-
λογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 
της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5 Έγκριση ίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαία 
Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» (Greek 
Alphabetic Scripts, Writing Μaterials and their 
Contents) του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπου-
δών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
και του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1768 (1)
   Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπι-

κού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 

Αρεταίειου Νοσοκομείου, έτους 2022. 

 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 423/1991 «Οργανισμός των Πανεπιστημια-

κών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου» (Α’ 154).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 

(Α΄ 176) σύμφωνα με τις οποίες για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο.

3. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού ενάτου 
«Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού» του ν. 4839/2021 
(Α΄ 181).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/13796/ 
29.10.2021 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για 
την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) 
ετών ως λοιπό επικουρικό προσωπικό.

5. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απα-
σχόληση για το Νοσηλευτικό προσωπικό, για το ειδικό 
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για το προσωπικό παρο-
χής υπηρεσιών εστίασης που καλύπτει κυλιόμενη 24ωρη 
υποχρεωτική καθημερινή βάρδια.

6. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το 
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Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημε-
ρεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά 
και Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Το ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4β/
οικ.10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, 
το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επεί-
γοντα περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην 
ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Το-
μογράφο.

8. Τις υφιστάμενες πάγιες και επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων 
και αφυπηρετήσεων προσωπικού.

9. Το ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης ανά 
υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει των 
υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον ελάχιστο 
αριθμό (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20).

10. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο συ-
νοπτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2022 
ποσού 87.000.00€ και θα βαρύνει τους κωδικούς 0261 
κατά 17.000,00€ και 0263 κατά 70.000,00€ αντιστοίχως.

Αποφασίζει την καθιέρωση υπερωριακής απασχό-
λησης του Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και λοιπού επικουρικού 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου του Νοσοκομείου έτους 2022 ως 
ακολούθως:

Α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι 20 ώρες 
μηνιαίως για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους Αορίστου 
χρόνου και Λοιπού Επικουρικού προσωπικού ως εξής:

α) για δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ (Αο-
ρίστου Χρόνου),

β) για τρείς (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ (Λοιπό Επι-
κουρικό),

γ) για δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ (Λοιπό Επι-
κουρικό),

δ) για δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ (Λοιπό Επι-
κουρικό).

Β. Για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, όπως και κατά τη νύκτα σε Επικουρικό Προσωπικό 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Προσωπικό 

Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου 

Χρόνου

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ/
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΚΤΕΡ./

ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό 43 827 2080

Τεχνικό 2 82 -

Τραπεζοκόμοι 6 124 0

ΣΥΝΟΛΟ 51 1033 2080

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά 
υπάλληλο για το έτος 2022 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Νοσηλευτικό Προσωπικό 8

Προσωπικό Εστίασης 3
Θυρωροί 1
ΣΥΝΟΛΟ 12

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

I

 Αριθμ. 1769 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερι-

νής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για ένα 

(1) Φαρμακοποιό και ένα (1) Βιολόγο του Αρε-

ταίειου Νοσοκομείου έτους 2022. 

 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το π.δ. 423/1991 «Οργανισμός των Πανεπιστη-

μιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου» 
(Α’ 154),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176) σύμφωνα με τις οποίες για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο.

3. Ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση 
κάθε τέσσερις (4) ημέρες για Χειρουργικά και Μαιευτι-
κά - Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23-05-2005 απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Ότι υπάρχει πρόβλεψη πίστωσης στον συνοπτικό 
Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 2022, η 
οποία εκτιμάται στο ποσό των 16.000,00 € και θα βαρύνει 
τον κωδικό 0261, αποφασίζει:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για έναν 
(1) Φαρμακοποιό και έναν (1) Βιολόγο του Νοσοκο-
μείου και εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης, δέκα 
(10) εφημεριών, ήτοι τέσσερεις (4) εφημερίες για τον 
Φαρμακοποιό και έξι (6) για τον Βιολόγο, μηνιαίως, για 
υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου έτους 2022, σύμφωνα με τον ακόλουθο ανα-
λυτικό πίνακα:
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Υπερωριακή 
απογευματινή 

εργασία μέχρι τις 
22.00

Εργασία νυκτερινή 
πέραν της 

υποχρεωτικής από
22.00-6.00

Εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων 

πέραν της 
υποχρεωτικής από

6.00-22.00

Εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων 

πέραν της 
υποχρεωτικής από

22.00-6.00

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 46 316 304 172 64

ΒΙΟΛΟΓΩΝ 68 497 436 260 108

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
Ι

 Αριθμ. 1767 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερι-

νής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου 

προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου έτους 

2022. 

 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 423/1991 «Οργανισμός των Πανεπιστημια-

κών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου» (Α’ 154).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 

σύμφωνα με τις οποίες για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όρ-
γανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

3. Το υπ’ αρ. 11474/24-09-2018 έγγραφό που αφορά 
στην αντικατάσταση διοριστέων στο Νοσοκομείο στο 
πλαίσιο της προκήρυξης 8Κ/2008.

4. Το υπ’  αρ. 55391/2481/16-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΑΓ-
465Θ1Ω-Ξ5Ξ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
θέμα: «Καθορισμό αριθμού θέσεων για το Αρεταίειο 
Νοσοκομείο, που πληρούνται από πρόσωπα που προ-
στατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ-
σεων αυτών».

5. Την απόφαση της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 33/2006 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών υπό 
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 περί 
έγκρισης πλήρωσης πέντε (5) θέσεων τακτικού προ-
σωπικού κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής (σύμφωνα με τον 
γενικότερο πίνακα κατανομής των τεσσάρων χιλιάδων 
δεκαπέντε θέσεων).

6. Την υπ’ αρ. 186/13-02-2020 απόφαση της Εφορείας 
του Αρεταιείου Νοσοκομείου «Έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης προσωπικού Ιατρικών Εργαστηρίων Κλά-
δου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 
και Μελών ΕΤΕΠ Κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ» (Β΄ 809).

7. Το ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή 
απασχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-

μαδιαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το ειδικό τε-
χνικό προσωπικό, καθώς και για προσωπικό παροχής 
υπηρεσιών εστίασης - καθαριότητας και λοιπό (θυρω-
ροί/τηλεφωνητές) που καλύπτει κυλιόμενη υποχρεωτική 
24ωρη καθημερινή βάρδια.

8. Το ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και εργα-
σία, κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το Νο-
σοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημερεύει 
κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά-Γυ-
ναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9. Το ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4β/
οικ.10656/ 02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομεί-
ου, το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα 
επείγοντα περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν 
στην ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό 
Τομογράφο.

10. Τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι 
οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω αποσπάσεων και αφυ-
πηρετήσεων προσωπικού.

11. Το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλη-
σης ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, 
βάσει των υφιστάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων 
αναγκών, από τον ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον 
ανώτερο είκοσι (20).

12. Το ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο συ-
νοπτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 
2022 ποσού 481.000,00€.

13. Το ότι θα βαρύνει κατά 241.000,00€ τον κωδικό 
0261 και κατά 240.000,00€ τον κωδικό 0263.

Αποφασίζει με την καθιέρωση υπερωριακής απασχό-
λησης μονίμου προσωπικού του Νοσοκομείου για το 
έτος 2022 ως ακολούθως:

Α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι 20 ώρες, 
μηνιαίως για διακόσιους σαράντα δύο (242) μονίμους 
υπαλλήλους ως εξής:
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α) δεκαεννέα (19) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ,
β) εκατόν πέντε (105) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ,
γ) ενενήντα πέντε (95) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ,
δ) είκοσι τρεις (23) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ.
Β. Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ /

ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΚΤΕΡ./ 

ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό 
Προσωπικό

132 2604 4368

Θυρωροί - 
Νυκτοφύλακες

6 207 208

Τεχνικοί 14 290 416

Μάγειροι 3 83 -

Τραπεζοκόμοι 4 124 -

Καθαριστές-
Εργάτες

5 83 208

Τηλεφωνητές 1 42 -

Χειριστές 
(Αξονικού 
Τομογράφου)

17 207 -

Φυσικοθεραπευτές 1 21 -

ΣΥΝΟΛΟ 183 3661 5200

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά 
υπάλληλο για το έτος 2021 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό 20

Θυρωροί 3

Τεχνικοί 3

Μάγειροι 1

Τραπεζοκόμοι 1

Χειριστές (Αξονικού Τομογράφου) 6

Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων

4

ΣΥΝΟΛΟ 38

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

 Αριθμ. 9580α (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του Τμήματος Δασο-

λογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 

της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 

30-45, 85,
2. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 163204/Ζ1/29.09.2017 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή διατάξεων ν. 4485/ 04.08.2017 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης δι-
δακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα» (Α’114),

3. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 203446/Ζ1/22.11.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/04.08.2017 (Α’ 114)»,

4. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 216772/Ζ1/08.12.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Π.Μ.Σ.» (Β’ 4334),

5. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 41931/Ζ1/13.03.2018 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 
της αλλοδαπής» (Β’ 972),

6. Την υπό στοιχεία Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 45070/Ζ1/ 
19.03.2018 - «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α’ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις” - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος 
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017»,

7. Την υπό στοιχεία Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 26407/
Ζ1/15.02.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»,

8. Την υπό στοιχεία Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «42777/Ζ1/ 
14.03.2018 - Ίδρυση-Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»,

9. Την υπ’ αρ. 353/15.01.2018 πράξη του Πρύτανη 
σχετικά με την σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Γ.Π.Α. και σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία (ν. 4485/2017, παρ. 6 άρθρο 31 και παρ. 5 
άρθρο 32, (Α’114),

10. Τις διατάξεις των άρθρων 7-13 και 20 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13),

11. Τα υπ’ αρ. 563/15.01.2018 και 571/19.01.2018 έγ-
γραφα του Προέδρου της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, προς τα Τμήματα του Γ.Π.Α.,

12. Την υπό στοιχεία 134689/Ζ1/09.08.2018 διαπι-
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στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται 
ο διορισμός του Σπυρίδωνος Κίντζιου του Ευαγγέλου, 
Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της Σχολής 
Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α., ως 
Πρύτανη του Γ.Π.Α. με θητεία που λήγει στις 31-8-2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 480).

13. Την υπ’ αρ. 7034/12.09.2018 απόφαση Πρύτανη 
«Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της σειράς αναπλή-
ρωσης του Πρύτανη» (Β’ 4205),

14. Την υπό στοιχεία 189484/Ζ1/2.12.2019 πράξη της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθη-
κόντων Αντιπρύτανη του Γ.Π.Α.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1046),

15. Την υπ’ αρ. 6807/09.07.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 457) πράξη 
του Πρύτανη σχετικά με την εκλογή Κοσμητόρων των 
Σχολών του Γ.Π.Α.,

16. Την υπ’ αρ. 3640/11.05.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 377) πρά-
ξη του Πρύτανη σχετικά με την εκλογή Κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής του Γ.Π.Α. ,

17. Τις υπ’  αρ. 5711/12-09-2018 (Β’4417) και 
6863/29.10.2018 (Β’ 5314) αποφάσεις,

18. Το απόσπασμα πρακτικών (Συνεδρία: 32/ 
07.07.2021) της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Γ.Π.Α.,

19. Το υπ’ αρ. 353/15.07.2021 έγγραφο της Προέδρου 
του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος του Γ.Π.Α., Καθηγήτρια Μαρία Παπαφωτίου, 
προς την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) 
του Γ.Π.Α.,

20. Το απόσπασμα πρακτικών (Συνεδρία: 16/ 
20.09.2021) της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Γ.Π.Α., που αφορά την Επανίδρυση ενός (1) Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολο-
γία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Δασο-
λογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α.

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει,

Εγκρίνει την επανίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και 
Διαχείριση Περιβάλλοντος» και στην αγγλική «Ecology 
and Management of the Environment» του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της 
Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος (ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΦΠ), της Σχολής 
Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο στην ελληνική γλώσσα: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και στην αγγλική: 

«ECOLOGY AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT», 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4485/2017 και ν. 4610/ 
2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι:
α) η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και με-

τάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδο-
λογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο, της ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΦΠ, με έμ-
φαση σε εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, προστασίας 
και διαχείρισης περιβάλλοντος,

β) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-
νας, στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., επιστη-
μονικές περιοχές της ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΦΠ,

γ) η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων 
επιστημόνων στο χώρο της οικολογίας και της διαχεί-
ρισης του περιβάλλοντος, προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου και της χώρας, και

δ) η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων 
προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, στο χώρο 
της οικολογίας και της διαχείρισης και προστασίας του 
περιβάλλοντος, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας 
και της εθνικής οικονομίας.

2. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμέ-
νης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι 
απόφοιτοι:

α) να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθε-
σης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

β) να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες 
για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό 
και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, 
ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων, και

γ) να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές 
δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελμα-
τική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους 
σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που δια-
μορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον, 
αλλά και παγκοσμίως.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

1. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΦΠ του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απονέμει Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικολογία 
και Διαχείριση Περιβάλλοντος» ή “Master of Science in 
Ecology and Management of the Environment”.

2. Οι προϋποθέσεις για την απονομή του παραπάνω 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, με τις οργανωτικές 
λεπτομέρειες που αφορούν στη χρονική διάρκεια των 
σπουδών, το περιεχόμενο το Π.Μ.Σ., τη λειτουργία του, 
τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, περιγρά-
φονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά 
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σειρά, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκε-
κριμένα των Τμημάτων Δασολογίας των Πανεπιστημίων, 
Τμημάτων ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΦΠ των πρώην Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των συναφών Τμημά-
των Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι., που θεραπεύουν 
τα γνωστικά αντικείμενα της Οικολογίας και του Περι-
βάλλοντος, καθώς, και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος 
Πανεπιστημίου ή πρώην ΤΕΙ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

1. Το Π.Μ.Σ. στην «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλ-
λοντος» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική 
διάρκεια σπουδών, για την απονομή του Μ.Δ.Ε., είναι 
ένα και μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) 
και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα.

2. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ , Β’) αφιερώνονται στην 
παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμη-
νο, ενώ το τρίτο (Γ’ ) για τη συγγραφή και εξέταση της 
διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου).

3. Δικαίωμα, για την παράδοση της Διπλωματικής 
Ερευνητικής Εργασίας, θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

4. Η Ειδική Συντονιστική Επιτροπή καθορίζει, και ειση-
γείται στη Συνέλευση του Τμήματος, όλα τα θέματα σχε-
τικά με την διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων, 
εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και της δυνατότητας 
πραγματοποίησης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. 
οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ 
(8) υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν τη μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία.

2. Τα μαθήματα, κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλή-
ρους φοίτησης, κατανέμονται ως ακολούθως:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)

1
ΜΠ11 - Εργαλεία και 
Μεθοδολογία Έρευνας στις 
περιβαλλοντικές επιστήμες

8

2
ΜΠ12 - Οικολογία και Φυσικοί 
Πόροι

10

3
ΜΠ13 - Περιβαλλοντικά 
Προβλήματα

8

4
ΜΠ14 - Θεσμικό πλαίσιο για το 
περιβάλλον

4

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ21 - Διαχείριση 
περιβάλλοντος

9

2 ΜΠ22 - Οικοσυστημικές 
υπηρεσίες

6

3 ΜΠ23 - Αστικό και
Περιαστικό Πράσινο

6

4 ΜΠ24 - Εναλλακτικοί τρόποι 
διαχείρισης περιβάλλοντος

9

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)

ΜΠ30 Διπλωματική εργασία 
Master Thesis

30

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90 ECTS

3. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας είναι η Ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων, κατ’ έτος στο πρόγραμμα, ορί-
ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι διδακτικές ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών θα καλυφθούν, κυρίως, από τα τακτικά 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυ-
σικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, χωρίς όμως να αποκλείεται η κατά περίπτωση 
συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. και άλλων κατηγοριών διδασκό-
ντων, από αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του αρ. 36 
του ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση, οι διδάσκοντες 
του Π.Μ.Σ. θα προέρχονται, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
60%, από τα τακτικά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υπάρχουσα υλικοτεχνική 
υποδομή.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022 και θα λειτουργήσει για πέντε 
(5) ακαδημαϊκά έτη, έως το 2025-2026.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 70% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος, 
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, λαμβανομένου 
υπόψη του μέγιστου δυνητικού ποσοστού των εγγραφό-
μενων φοιτητών που απαλλάσσονται των τελών φοίτη-
σης, ανέρχεται στο ποσό των 21.700 € και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης (α) Κόστος (€)

I. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 
και αναλωσίμων

2.480,00

II. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 0,00

III. Δαπάνες μετακινήσεων 1.860,00

IV. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του Γ.Π.Α. 

13.330,00

V. Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού

0,00

VI. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
παρ. 5 του άρθρου 36 το ν. 4485/2017

0,00

VII. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

1.860,00

V. Λοιπές δαπάνες 2.170,00

Μερικό Σύνολο (70%) 21.700,00

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος (30%)

9.300,00

Γενικό Σύνολο 31.000,00

Σε περίπτωση που κανείς, από τους εγγραφόμενους 
φοιτητές, δε δικαιούται την απαλλαγή από τα τέλη φοί-
τησης, ανέρχεται στο ποσό των 31.500 €, και τα ποσά 
αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης (β) Κόστος (€)

I. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 
και αναλωσίμων

3.600,00

II. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 0,00

III. Δαπάνες μετακινήσεων 2.700,00

IV. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του Γ.Π.Α. 

19.350,00

V. Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού

0,00

VI. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
παρ. 5 του άρθρου 36 το ν. 4485/2017

0,00

VII. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

2.700,00

V. Λοιπές δαπάνες 3.150,00

Μερικό Σύνολο (70%) 31.500,00

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος (30%)

13.500,00

Γενικό Σύνολο 45.000,00

Σημειώνεται, πως σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου, 
το τελευταίο μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος 
και κατανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμ-
ματος.

Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης

1. Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται, το μέγιστο σε 
1.500 ευρώ, για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακο-
λούθησης του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα σε 500 ευρώ ανά 
εξάμηνο, σε καθεστώς πλήρους φοίτησης. Το προανα-
φερόμενο ποσό τελών φοίτησης, μπορεί να μειωθεί ή 
να αυξηθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων 
οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κρι-
θεί ότι τα έσοδα του Π.Μ.Σ. από άλλες πηγές, επαρκούν 
ή δεν επαρκούν για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.

2. Τα προαναφερόμενα, δεν αφορούν φοιτητές που 
απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης, βάσει των προβλε-
πομένων στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Τα επιμέρους θέματα, που αφορούν τις μεταπτυχιακές 
σπουδές, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών. Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται 
στην παρούσα απόφαση ή στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών, θα ρυθμίζονται με απόφαση των αρμό-
διων οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 22/53 (5)
Έγκριση ίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαία 

Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» (Greek 

Alphabetic Scripts, Writing Μaterials and their 

Contents) του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, 

της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπου-

δών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

και του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 

ν.  4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
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διατάξεις» (Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδι-
ότητες της Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) δι-
απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση-υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι-
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 6 και την παρ. 7 
του άρθρου 19 του ν. 4521/2011 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις» (Α΄38).

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

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α’ 124).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (αρ. συνεδρία 11/17-05-2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ. συνεδρία 15/14-06-2021).

12. Την απόφαση Συγκλήτου του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ. συνεδρία 33/ 
15-07-2021).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
δυο ιδρυμάτων.

14. Την υπ’ αρ. εισήγηση 01/31/08-07-2021 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

15. Το υπ’ αρ. 1040/17-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

τη λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαία Ελληνική 
Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο», στο Τμήμα της Ελλη-
νικής Φιλολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(ως επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας, 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης (ως επισπεύδον) σε συνεργασία με το 
Τμήμα Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώ-
νουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γραφή: 
Φορείς και περιεχόμενο», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και 
περιεχόμενο».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η συστη-
ματική και ενδελεχή μελέτη των κειμένων της ελληνικής 
αρχαιότητας, κυρίως λογοτεχνικών, που παραδίδονται 
σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όστρα-
κα, ξύλινες πινακίδες, υφάσματα κ.λπ.), χειρόγραφα και 
επιγραφές.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει ποιοτική και 
υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά στα 
γνωστικά πεδία της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας 
και της Επιγραφικής. Μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμέ-
νων γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ευχέρεια στην 
ανάγνωση και μελέτη των κειμένων που διασώζονται σε 
παπύρους, χειρόγραφα και επιγραφές, η κατανόηση του 
τρόπου αξιοποίησης των ως άνω διασωζόμενων κειμέ-
νων για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, της γλώσσας, 
της γραμματείας και της ιστορίας του, η χρήση συναφών 
τεχνολογικών μέσων και βάσεων δεδομένων, η ικανότη-
τα μελέτης νέων κειμένων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περι-
εχόμενο» έχει ως απώτερο στόχο την κατάρτιση εξειδι-
κευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την 
εκπαίδευση, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοί-
κηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια, 
θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές 
στον χώρο της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και 
της Επιγραφικής καθώς και της ευρύτερης Κλασικής Φι-
λολογίας και Ιστορίας, και θα ενισχύσουν τη διεθνή πα-
ρουσία του Δ.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α. με την προώθηση της 
έρευνας και τη δημοσιοποίησή της. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία 
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Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» συμβάλλει 
επιπλέον στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων (π.χ. με 
την ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών εργαλείων) και στην 
επικαιροποίηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων αρχαι-
ογνωστικών τμημάτων, ώστε να μπορέσουν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής 
έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η γλώσσα 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.. ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2029-2030.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του Δ.Π.Μ.Σ. και ανέρ-
χεται στο ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων 
είκοσι ευρώ (150.920 €) για κάθε κύκλο του προγράμμα-
τος και αναλύεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

5.000

2
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

 64.680

3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

4
Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων

5.000

5
Δαπάνες μετακινήσεων 
μεταπτυχιακών φοιτητών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς

 2.500

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΔΠΜΣ

 43.120

7 Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 2.400

8 Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 2.400

9

Λοιπές δαπάνες, όπως 
ιδίως έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, μεταφράσεων, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου

 23.820

ΣΥΝΟΛΟ* 150.920

* Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμμα-
τος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτη-
τών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών 
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλ-
λαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, 
θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα 
μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 4.400 ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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*02058481512210012*

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,
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