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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 78832/Κ6 (1)
Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Ένα του φυσικού προσώπου με την επωνυ-

μία «ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ» σε Κέντρο Διά Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 

αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222) και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. 
του άρθρου πρώτου,

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14.02.2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 686).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30.7.2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513). 
σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα 
με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Σ. DATAEVROS Κε.Δι.Βι.Μ. 1» 
και κωδικό 2091, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της 
95ης/30.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ DATAEVROS».

6. Την υπό στοιχεία 154177/K6/29.11.2021 αίτηση του 
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΣ», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

7. Τη διατύπωση θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη συν-
δρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/
2012, όπως διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔA/9051/
17.06.2022 απόφασή του, της υπ’ αρ. 485ης/16.06.2022 
συνεδρίασης

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΑ-
ΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ» και κωδικό 2091, με τροποποίηση 
της άδειάς του σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), 
με διακριτικό τίτλο «DATAEVROS-ΚΔΒΜ» και με δομή στη 
διεύθυνση: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 27,Τ.Κ. 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗ, με δυναμικότητα 41 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔA/9051/
17.06.2022 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ι

    (2)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών .

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 437/19/2021 καταλογιστικής 
πράξης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 
01.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, 
αφορά λαθρεμπορία 820 πακέτων τσιγάρων, που δια-
πιστώθηκε την 04.09.2015 στην Αθήνα Αττικής (σχετ. η 

υπ’ αρ. 1057/9/17/05.09.2015 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και 
δεκατριών λεπτών (2.910,13 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
335,37 €, Φ.Π.Α. 590,36 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 1.984,40 €.

2. Επιβλήθηκε στον JOSIM MOHAMET του Soban και 
της Rapia Hatun, γεν. 01.01.1984 στο Μπαγκλαντές, 
πρώην κάτοικο Ταύρου, οδός Μ. Ασίας αρ. 29 και νυν 
αγνώστου διανομής, με Α.Φ.Μ: 146845091, πολλαπλό 
τέλος συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τρι-
άντα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (8.730,39 €) ήτοι το 
τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά 
δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε 
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με 
τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

      Αριθμ. 80759 (3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - 

Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατί-
ας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδι-
κιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21).

4. Την υπ’ αρ. 97109/31-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τον 
ορισμό Ασκούσης καθήκοντα Συντονίστριας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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5. Τα άρθρα 239, 240 και 245 του ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (Α’  98)
περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν 
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), περί ελέγχου των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

8. Την υπ’ αρ. 8753/17-11-1983 (Β’ 689) απόφαση του 
Νομάρχη Αττικής, διά της οποίας έγινε η σύσταση του 
Συνδέσμου Δήμων και Περιοχών Διαμερισμάτων Πειραι-
ώς και Δυτικής Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 430/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κηφισιάς, αναφορικά με την αποχώ-
ρηση του δήμου από τον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.

10. Την υπ’ αρ. 15/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., αναφορικά με την αποδοχή 
της αποχώρησης του Δήμου Κηφισιάς από τον εν λόγω 
Σύνδεσμο.

11. Την υπ’ αρ. 16/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κρωπίας αναφορικά με την ένταξη 
του Δήμου Κρωπίας, ως νέου μέλους στον Περιβαλλο-
ντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

12. Την υπ’ αρ. 8577/31-05-2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας, 
για την ύπαρξη πίστωσης με την ετήσια δαπάνη συν-
δρομής στον προϋπολογισμό του δήμου, υπό τον Κ.Α. 
00-6453.013.

13. Την υπ’ αρ. 03/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., αναφορικά με την αποδοχή 
της ένταξης του Δήμου Κρωπίας, ως νέου μέλους στον 
εν λόγω Σύνδεσμο.

14. Την υπ’ αρ. 30/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Καλλιθέας αναφορικά με την ένταξη 
του Δήμου Καλλιθέας, ως νέου μέλους στον Περιβαλλο-
ντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

15. Την υπ’ αρ. 25790/06-06-2022 βεβαίωση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλλιθέας, για την 
ύπαρξη πίστωσης με την ετήσια δαπάνη συνδρομής στον 
προϋπολογισμό του δήμου, υπό τον Κ.Α. 00-6453.0002.

16. Την υπ’ αρ. 02/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., αναφορικά με την αποδοχή 
της ένταξης του Δήμου Καλλιθέας, ως νέου μέλους στον 
εν λόγω Σύνδεσμο.

17. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(Β’ 2055), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

18. Την υπ’ αρ. οικ. 214/107/2-1-2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 8753/17-11-1983 (Β’ 689) 
απόφαση του Νομάρχη Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ως προς τα μέλη του Συνδέσμου, κατόπιν της 
αποχώρησης του Δήμου Κηφισιάς και της ένταξης των 
Δήμων Κρωπίας και Καλλιθέας, ως εξής:

«1. Συστήνουμε Σύνδεσμο με επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ» 
αποτελούμενο από τους Δήμους: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΓΙ-

ΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΙΓΑΛΕΩ, 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΚΡΩΠΙΑΣ, 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛ-
ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 8753/17-11-1983 (Β’ 689) 
απόφαση του Νομάρχη Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 14343/22/ΓΠ (4) 
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» του 

Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολο-

γίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

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

5. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις».

6. Τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και ιδίως το άρθρο 171 
«Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)».

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

8. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στην 21/30-09-2021(θέμα 9ο) συνεδρίασή της.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 268/15-04-2022 
συνεδρίασή της.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 274/24-06-2022 
συνεδρίασή της.

12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» 
(Environmental Management) σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στα πλαίσια της οργάνωσης του 
δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος Περιβάλλο-
ντος με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε 
γνωστικά αντικείμενα και τομείς του. Οι απόφοιτοι του 
Π.Μ.Σ. αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες Επαγγελματι-
κών Προσόντων Επιπέδου 7, σύμφωνα με το Ευρωπαϊ-
κό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την 
ενσωμάτωσή του στην ελληνική νομοθεσία.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή προηγμένων 
επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης νομο-
θετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και μεθοδολογι-
κών προσεγγίσεων συναφών με τις Επιστήμες Περιβάλ-
λοντος σε Πτυχιούχους Τμημάτων που έχουν ένα σχετικό 
υπόβαθρο και επιθυμούν να ειδικευτούν στη Διαχείριση 
Περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξει-
δίκευση επιστημόνων σε τεχνολογίες αιχμής, μεθόδους 
και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος του προγράμματος είναι η υψηλή και πολύ-
πλευρη επιστημονική κατάρτιση επιστημόνων για την 
παρακολούθηση, αποτίμηση και διαχείριση του περι-
βάλλοντος, τη διεξαγωγή ερευνών και ανάλυση περι-
βαλλοντικών δεδομένων, και τη διδασκαλία των περι-
βαλλοντικών επιστημών.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανοί να προσφέρουν 
υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε θέματα ρύπανσης και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης 
και κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής πολιτικής, και 
στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνί-
ας για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμει στους αποφοίτους 
του Π.Μ.Σ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
στην ειδικότητα «Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΔΠ)» (M.Sc. 
in Environmental Management).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και 
των αντίστοιχων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής των 
οποίων τα πτυχία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ειδικότερα, δύνανται να το παρακολουθήσουν πτυ-
χιούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογίας, Πολυτεχνικών 
Σχολών, Θετικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών, 
καθώς και πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμη-
μάτων των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και 
Καθηγητικών Σχολών με σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρης ή μερι-
κή. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους φοιτητές 
πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ενώ 
η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους φοιτητές μερικής φοί-
τησης είναι έξι (6) εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος που 
πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
ανέρχεται σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μα-
θήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών, αν ακολουθεί 
το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ή τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες (ECTS) ανά έτος σπουδών, αν ακολουθεί 
το πρόγραμμα μερικής φοίτηση.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και εκπονείται 
στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος πλήρους φοίτησης 
ή στο 3ο έτος του προγράμματος μερικής φοίτησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης 
έχει ως εξής:

1ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Δ101 Βιόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή 6
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Δ102 Ρύπανση του Περιβάλλοντος 6

Δ103 Οικοσυστήματα και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 6

Δ104 Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία 6

Δ105 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος 6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 1ου Εξαμήνου: Τριάντα (30)

2ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Δ201 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Περιβαλλοντικών 
Δεδομένων 6

Δ202 Διαχείριση Αποβλήτων 6
Δ203 Περιβάλλον και Υγεία 6
Δ204 Περιβάλλον και Τεχνικά Έργα 6
Δ205 Βιοαποκατάσταση και Βιοκαύσιμα 6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 2ου Εξαμήνου: Τριάντα (30)

3ο Εξάμηνο

Κωδικός Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Δ301 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 3ου Εξαμήνου: Τριάντα (30)

Το αναλυτικό περιεχόμενο των μαθημάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες περιγράφονται στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 
30 του ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να 
πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
για κάθε κύκλο σπουδών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. παρέχεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους στον 3ο κύκλο σπουδών του Τμήματος Περιβάλλο-
ντος με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική. Η εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην Ελληνική 
ή στην Αγγλική.

Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις 
των οργάνων του Π.Μ.Σ. και θα περιλαμβάνονται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30).

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα απασχολη-
θούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΠΘ και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026 - 2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Η βασική πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. είναι τα 
τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρ-
χονται σε 2.500 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύ-
νολο του κάθε κύκλου σπουδών.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, 
παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Π.Μ.Σ., σε πο-
σοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού 
των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ, να απαλλάσ-
σονται από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους. 
Με βάση την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 
μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές βάσει 
ακαδημαϊκών κριτηρίων. Σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 37 του ν. 4485/2017, το 30% των εσόδων από 
τα έσοδα του Π.Μ.Σ. αποδίδονται στο Ίδρυμα για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός του 
Π.Μ.Σ. για κάθε κύκλο σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
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Πίνακας 1. Έσοδα Π.Μ.Σ. ανά κύκλο λειτουργίας

α/α Κατηγορία Ποσό (€)

1. Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή 
του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 
43 του ν. 4485/17

2.000

2. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500

3. Τέλη Φοίτησης (από τους 30 εισακτέ-
ους φοιτητές, το 30% που αντιστοιχεί 
σε 9 φοιτητές απαλλάσσεται, δλδ. 
21 φοιτ. χ 2.500=52.500 €)

52.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 56.000

Πίνακας 2. Έξοδα Π.Μ.Σ. ανά κύκλου λειτουργίας

α/α Κατηγορία Ποσό (€)

1. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 5.000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

1.250

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

6.000

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

1.000

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

13.200

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

3.600

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

1.650

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

4.000

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

1.500

Μερικό σύνολο (70%) 39.200

11. Κρατήσεις για λειτουργικά έξοδα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (30%)

16.800

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 56.000

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-
ρυνθεί με το ποσό των 2000 €. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 27 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

      Αριθμ. 48544 (5)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2322/32368/15.10.2018 

(Β’4886) απόφασης του κανονισμού του Προ-

γράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017  «Οργάνωση και λειτουργία της 

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

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνη-
σης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα».

3. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

4. Την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α’ 148).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

7. Την υπ’ αρ. 2322/32368/15-10-2018 (Β’ 4886) απόφα-
ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 13/
18-5-2022).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 205/23.6.2022).

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

Την τροποποίηση του Κανονισμού (Β’ 4886/2018) του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής 

Οι παρ. 4.2 και 4.3 τροποποιούνται ως ακολούθως:
4.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογη-

μένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να 
γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος 
Δ.Μ.Σ. ή κάτοχος άλλου τίτλου σπουδών εφ’ όσον δια-
θέτει 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στο προτεινόμενο 
ερευνητικό θέμα με δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά.

4.3. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαιτήσει, 
κατά περίπτωση, από τους εγγεγραμμένους υποψήφιους 
διδάκτορες την παρακολούθηση μαθημάτων ή σεμινα-
ρίων σχετιζόμενων με το αντικείμενο της προτεινόμενης 
έρευνας ή γενικά με τη μεθοδολογία της έρευνας. Τα 
μαθήματα και η οργάνωση των σεμιναρίων ορίζονται 
από τη Συνέλευση.
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Άρθρο 5 
Υποβολή αιτήσεων

Η παρ. 5.1 τροποποιείται ως ακολούθως:
5.1 Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντός του 

μηνός Δεκεμβρίου αποφασίζει την προκήρυξη των θέ-
σεων των υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη δημο-
σιοποιείται, με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός του μηνός 
Ιανουαρίου. Η υποβολή αιτήσεων καθορίζεται έως την 
15η Μαΐου εκάστου έτους. Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει 
εντός των καθορισθέντων ημερομηνιών σχετική αίτηση 
στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
συμπεριλαμβάνοντας τον προτεινόμενο τίτλο, γενικό 
προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής και την προτει-
νόμενη γλώσσα εκπόνησης. Η διαδικασία αξιολόγησης 
υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών ολοκληρώνεται, 
μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, στις 
30 Ιουνίου εκάστου έτους και ανακοινώνονται τα απο-
τελέσματα.

Άρθρο 6 
Αξιολόγηση αιτήσεων

Η παρ. 6.3 τροποποιείται ως ακολούθως:
6.3 Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορι-

κού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 8 
Διάρκεια Εκπόνησης 
Διδακτορικών Σπουδών

Οι παρ. 8.1, 8.2 και 8.4 τροποποιούνται και προστίθεται 
η παρ. 8.5 ως ακολούθως:

8.1 Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτο-
ρικού διπλώματος ορίζεται κατά τα περιεχόμενα στο άρ-
θρο 6 σε τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη κατ’ ελάχιστον 
από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης και ορισμού 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη 
παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα Διδα-
κτορικών Σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) χρόνια μετά 
τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής/τρία 
δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω 
ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου). Μετά την παρέλευ-
ση των τριών (3) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση 
από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και 
υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυ-
νατότητα ολοκλήρωσης σε ένα (1) το πολύ ακόμη έτος.

8.2 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητή-
σει αναστολή σπουδών μια φορά κατά την διάρκεια των 
σπουδών του/της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από 
αίτησή του στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση 
του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της 
αιτούμενης αναστολής και εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί, 
καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής 
με ανώτατο όριο τα δύο έτη, μετά το οποίο ο υποψήφιος 
μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σύμφωνα με τους 
τότε ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υπο-
ψήφιος/α διαγράφεται από το διδακτορικό πρόγραμμα. 
Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται 
όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αι-
τήσεως του ενδιαφερόμενου.

8.4 Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατρι-
βής και καθορισμός νέου σε διαφορετικό ερευνητικό/
θεματικό πεδίο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα 
από αίτηση του υποψηφίου και έγκριση της Συνέλευ-
ση του Τμήματος, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση 
αυτή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος νέα Τρι-
μελής Συμβουλευτική Επιτροπή και ο ελάχιστος χρόνος 
εκπόνησης της διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία 
ορισμού της νέας Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής. Σε περίπτωση αλλαγής θέματος είναι απαραίτητη 
η υποβολή νέας πρότασης και η εκ νέου εγγραφή στο 
πρόγραμμα. Σε περίπτωση αλλαγής μέλους της τριμε-
λούς επιτροπής η διάρκεια φοίτησης δεν αλλάζει, ενώ 
στην περίπτωση αλλαγής επιβλέποντα μπορεί να δοθεί 
παράταση ενός έτους.

8.5 H τριμελής επιτροπή οφείλει να υποβάλει τα τελικά 
σχόλια και διορθώσεις εντός διαστήματος 8 εβδομάδων 
από την ημέρα υποβολής της διατριβής από τον υποψή-
φιο προς έλεγχο.

Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις θα ισχύσουν για τους ήδη εγγεγραμμέ-

νους στο πρόγραμμα υποψήφιους διδάκτορες, καθώς 
και για όσους θα εγγραφούν από το ακαδ. έτος 2022-
2023 και έπειτα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 2322/32368/15-10-2018 
(Β’ 4886) απόφαση της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 28 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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*02036081107220008*

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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