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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4

Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

5

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχετικά με την Επανίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο “Οικονομικά της
Εκπαίδευσης” (Β΄ 3273), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020 (Β΄ 1336) και
20204751/20.7.2020 (Β΄ 3047) αποφάσεις της Συγκλήτου και ισχύει.

6

Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου υπ’
αρ.: α) 30130/17.7.2018 (Β´ 3423) σχετικά με την
ίδρυση και β) 35097/23.8.2019 (Β´ 3360) σχετικά
με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιομηχανική
Φαρμακευτική» του Τμήματος Φαρμακευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αρ. Φύλλου 5065

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 2147
(1)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αρ. 87488/7.7.2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στη μετάταξη της Μαριέττας Σιόντη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
(Γ΄ 1169).
5. Την από 11.9.2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας.
6. Το υπ’ αρ. 17/18.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Φιλολογίας.
7. Την υπ’ αρ. 31/11.9.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο της Μαριέττας Σιόντη του
Χρήστου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία - Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες».
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Aθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

56276

Αριθμ. πράξης 2148
(2)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4.- Την υπ’ αρ. 87488/7.7.2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στη μετάταξη της Ελένης Τσιτσιανοπούλου σε θέση
Ε.ΔΙ.Π. (Γ΄ 1169).
5. Την από 11.9.2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας.
6. Το υπ’ αρ. 16/18.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Φιλολογίας.
7. Την υπ’ αρ. 29/11.9.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ελένης Τσιτσιανοπούλου του Θωμά, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Αρχαία
Ελληνική Φιλολογία - Παπυρολογία».
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Aθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 2149
(3)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.
2.- Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
3.- Την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4.- Την υπ’ αρ. 87488/7.7.2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά
στη μετάταξη της Ευαγγελίας Κυρίτση σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
(Γ΄ 1169).
5.- Την από 11.9.2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας.
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6. Το υπ’ αρ. 18/18.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Φιλολογίας.
7. Την υπ’ αρ. 30/11.9.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ευαγγελίας Κυρίτση
του Γρηγορίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Κλινική
Γλωσσολογία».
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Aθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. Νο 46
(4)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το π.δ. 377/1989 «Μετονομασία της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ)» (Α΄ 166).
3. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύουν σήμερα.
5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως
ισχύουν σήμερα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 κδ) του άρθρου 5 του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
8. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
Διατάξεις» (Α΄ 45) και
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζει ομόφωνα:
την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου στο Πρυτανικό Συμβούλιο μέχρι και
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την 31η.8.2024, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του
ν. 4485/2017, όπως ισχύουν σήμερα, προκειμένου να
υπάρχει: α) ευελιξία των οργάνων για τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε να επιτελείται απρόσκοπτα η ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος και β) συντόμευση των
διαδικασιών απορρόφησης όλων των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εντός του εκάστοτε οικονομικού έτους,
σε συνδυασμό με την ταχύτερη πληρωμή των υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αρχή της
αποδοτικότητας, οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας, ως ακολούθως:
• Την έγκριση, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, των καταρτιζόμενων για πρώτη φορά και των
επικαιροποιημένων μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες
εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της
θητείας μελών Δ.Ε.Π.
• Τη λήψη απόφασης για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο,
συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων.
• Τη λήψη απόφασης για την προσωρινή διακοπή της
λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος
για έκτακτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας
και φυσικές καταστροφές, καθώς και για τη λειτουργία
συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.
• Την έγκριση μέτρων που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.
• Την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού
στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του προγραμματικού
του σχεδιασμού.
• Την έγκριση για ποσά έως και 20.000,00 € (χωρίς αναλογούντες φόρους και ΦΠΑ):
- της σκοπιμότητας, της δαπάνης και της προκήρυξης
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αγαθών, υπηρεσιών, έργων, μισθώσεων και εκμισθώσεων
- των εισηγήσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών ή και των
καθ’ ύλην αρμοδίων Επιτροπών για την αξιολόγηση των
προσφορών
- των εισηγήσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών ή και των
καθ’ ύλην αρμοδίων Επιτροπών για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης και
- των πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων.
• Την έγκριση ανεξαρτήτως ποσού:
- της εκκαθάρισης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας, όλων των δαπανών του Πανεπιστημίου και
την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής
στο όνομα των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης και
της έγκρισης των πρακτικών παραλαβής των καθ’ ύλην
αρμόδιων Επιτροπών Παραλαβής και των βεβαιώσεων
Παραλαβής των Προϊσταμένων Τμημάτων, και
- της έκδοσης έως και την απόδοση των Χρηματικών
Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020
Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
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Αριθμ. 20207254
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς σχετικά με την Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο
“Οικονομικά της Εκπαίδευσης” (Β΄ 3273), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020
(Β΄ 1336) και 20204751/20.7.2020 (Β΄ 3047) αποφάσεις της Συγκλήτου και ισχύει.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. συνεδρίασης 1η/25.9.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.9.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3.10.2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.
7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.617)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από
1.12.2017 έως 30.11.2021 και την υπό στοιχεία 133541/
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Ζ1/29.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έως 31.8.2022 (ΑΔΑ:9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).
8. Την υπ’ αρ. 20205711/9.9.2020 απόφαση του Πρύτανη (ΑΔΑ:65ΘΦ469Β7Τ- ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Την υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018 (Β΄ 3273) απόφαση
της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020
(Β΄ 1336) και 20204751/20.7.2020 (Β΄ 3047) αποφάσεις
της Συγκλήτου και ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση 17η/23.9.2020).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 1η/8.9.2020).
12. Το υπ’ αρ. 944/15.5.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 20184257/4.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
(Β΄ 3273), που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20202186/26.3.2020
(Β΄ 1336) και 20204751/20.7.2020 (Β΄ 3047) αποφάσεις
της Συγκλήτου και ισχύει, από το ακαδημαϊκό έτος 20202021, ως ακολούθως:
Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων», αντικαθίσταται ως
εξής:
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) άτομα κατ’ έτος.
Το άρθρο 11 «Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας»,
αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70%
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά
στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό
των 205.800 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
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ΕΞΟΔΑ

Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

4.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

29.400

3 Δαπάνες αναλωσίμων

2.500

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

8.000

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

14.700

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού (Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, μέλη
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ. κ.λπ.)

118.800

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

5.400

8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

13.000

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

10.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

205.800

10 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς
τέλη φοίτησης

88.200

ΣΥΝΟΛΟ

294.000

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 88.200 ευρώ.
Επομένως το συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
και οι λοιπές δαπάνες που αφορούν στα έξοδα του Ιδρύματος θα ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 294.000
ευρώ και θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης αφού δεν
υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης. Τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται στο ποσό των € 3.500 για 2 εξάμηνα φοίτησης και οι αναμενόμενες εισροές για την εισαγωγή 120
ατόμων στο Πρόγραμμα ανέρχονται ενδεικτικά στο ύψος
των € 294.000, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες παρέχονται
δωρεάν για το 30% των φοιτητών. Επιπλέον, περίπου το
21,5% (44.100 ευρώ) των τελών φοίτησης επιστρέφεται
στους φοιτητές μέσω των υποτροφιών και της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά ταξίδια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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Αριθμ. 5824
(6)
Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου υπ’
αρ.: α) 30130/17.7.2018 (Β´ 3423) σχετικά με την
ίδρυση και β) 35097/23.8.2019 (Β´ 3360) σχετικά
με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιομηχανική
Φαρμακευτική» του Τμήματος Φαρμακευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/11 και 16.6.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος
Α΄ 140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.
6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8.12.2017: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334)
και β) 131757/Ζ1/2.8.2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).
7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5.3.2019
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ:
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).
8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών -
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Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
και στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις”».
9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) με
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με
θητεία από 1.9.2019 έως 31.8.2022.
10. Την υπ’ αρ. 164/3.9.2019 πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ:
ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις πράξεις του Πρύτανη του
Α.Π.Θ. υπ’ αρ.: α) 1757/17.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒΙΤΒ), β) 4589/10.10.2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ),
γ) 12996/12.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και
δ) 18588/13.2.2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) για την
ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
11. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ. 30130/
17.7.2018 (Β΄ 3423) σχετικά με την ίδρυση και υπ’ αρ.
35097/23.8.2019 (Β΄ 3360) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική» του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’
αρ. 556/13.1.2020).
13. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 23888/13.5.2020 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 20/7.5.2020).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ.,
αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 20202021, της υπ’ αρ. 30130/17.7.2018 (Β΄ 3423) απόφασης
της Συγκλήτου σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιομηχανική
Φαρμακευτική» του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως προς:
την αντικατάσταση του άρθρου 7 ως ακολούθως:
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους είκοσι τέσσερις (24) μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες ετησίως. Επιπλέον του αριθμού
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εισακτέων γίνεται δεκτός ένας / μία (1) υπότροφος/η του
Ι.Κ.Υ. ή αλλοδαπός/η υπότροφος /η του Ελληνικού Κράτους, ένας / μία (1) υπότροφος/η από δωρεά ή χορηγία
και ένας / μία (1) Στρατιωτικός / ή Φαρμακοποιός, ως
υπεράριθμοι/ες.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 2958/12 και
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 30130/17.7.2018
(Β΄ 3423) απόφαση της Συγκλήτου.
Β. Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 20202021, της υπ’ αρ. 35097/23.8.2019 (Β΄ 3360) απόφασης
της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική» του Τμήματος Φαρμακευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως προς:
την αντικατάσταση του άρθρου 4 ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε είκοσι τέσσερις (24) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, εκ των οποίων μέχρι και το 30% θα εισάγονται
χωρίς τέλη φοίτησης και βάση οικονομικών / οικογενειακών κριτήριων (κατόπιν κατάθεσης των ανάλογων
δικαιολογητικών).
Στο Π.Μ.Σ. εκτός του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός/ή ένας / μία (1) υπότροφος/η του Ι.Κ.Υ. ή αλλοδαπός/η υπότροφος/η του Ελληνικού Κράτους, ένας / μία
(1) υπότροφος/η από δωρεά ή χορηγία και ένας / μία
(1) Στρατιωτικός/ή Φαρμακοποιός, ως υπεράριθμοι/ες.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων
σπουδών (παρ. 1β του άρθρου 45 του ν. 4485/2017) θα
πρέπει ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών να είναι τέσσερις (4) ανά διδάσκοντα/ουσα, καθώς
και ο μέγιστος αριθμός διδασκόντων/ουσών στο Π.Μ.Σ.
σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/
τριών θα πρέπει να είναι ένας (1) διδάσκων/ουσα ανά
10 προπτυχιακούς.
H προκήρυξη του αριθμού των θέσεων γίνεται με ανακοινώσεις του Τμήματος, κατά τους μήνες Απρίλιο και
Μάιο, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Τμήματος.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από την 1η Ιουλίου
έως τα τέλη της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το
παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
- 10 έως 13 Σεπτεμβρίου συνέντευξη των υποψηφίων,
- έως 15 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση της Σ.Ε. για την επιλογή υποψηφίων,
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- συνέρχεται η Συνέλευση του Τμήματος για την τελική
επιλογή των υποψηφίων και
- 20 Σεπτεμβρίου υποδοχή φοιτητών/τριών και έναρξη
μαθημάτων.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες κατά την αίτησή τους είναι:
Ι) Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του
εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
ΙΙ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
ΙΙΙ) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας
ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής). Το επίπεδο
γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από
τους/τις υποψηφίους/ιες με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,
β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην
αλλοδαπή.
ΙV) Πιστοποιητικά επιβεβαίωσης της επαγγελματικής
εμπειρίας, τυχόν δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, συστατικές επιστολές (μέχρι 2).
V) Οι υποψήφιοι/ιες των οποίων η εισαγωγή γίνεται
βάση οικονομικών κριτηρίων θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται
στην οικογενειακή τους κατάσταση (φορολογική ενημερότητα του τρέχοντος έτους, ατομικό και οικογενειακό
εισόδημα, χαρτί πολυτέκνων κ.λπ.).
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Σ.Ε. του Τμήματος γίνεται από αρμόδια Τριμελή
Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από
μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η
Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους/
τις υποψηφίους/ιες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο,
απορρίπτει εξ αρχής όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα
κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το οικείο Τμήμα.
Στη συνέχεια καλεί σε συνέντευξη, όπως προβλέπεται,
τους/τις προκρινόμενους/νες υποψηφίους/ιες που έχουν
συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (με βάση φακέλου δικαιολογητικών και συνέντευξης) καταρτίζεται ο
τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται λεπτομερώς στον ακόλουθο πίνακα:
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Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας: Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ιες με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη
ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου, αν και σε αυτή
την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική
τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των
συγγενών μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ. ή άλλων επιμέρους
κριτηρίων επιλογής.
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων/ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση
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του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες εγγράφονται και
συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι εγγραφές
των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου
Τμήματος, στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια
των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
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για την εγγραφή. Κατά την εγγραφή ενός / μίας μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας στο 1ο, 2ο ή 3ο εξάμηνο
αντίστοιχα, χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
ερωτηματολόγιο καταγραφής των εργαστηριακών ωρών
και αξιολόγησης των μαθημάτων. Μετά το πέρας του
τρέχοντος εξαμήνου ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/
τρια υποχρεούται να το συμπληρώσει και να το καταθέσει στη Γραμματεία.
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν
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διδακτικών συγγραμμάτων. Το οικείο Τμήμα οφείλει
να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 35097/23.8.2019
(Β΄ 3360) απόφαση της Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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