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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αγγειακά Εγκεφαλικά
Επεισόδια» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και
Κοινωνική Εργασία» του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 39/57/24.4.2018
(1)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αγγειακά Εγκεφαλικά
Επεισόδια» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β'
327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.,
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».

Αρ. Φύλλου 2746

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 υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - 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 των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19
του ν. 4521/2018/ (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση (Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α' 124) «Συγχώνευση
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
10. Την με αριθμ. 140868/Β7/08-09-2014 (Β' 2448)
υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης
και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Δ.Π.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (συνεδρία 7/27-03-2018).
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12. Την με αριθ. 4/8/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αγγειακά
Εγκεφαλικά Επεισόδια» 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 Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στα «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι τα Αγγειακά
Εγκεφαλικά Επεισόδια και η ολιστική τους διαχείριση.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία,
πρακτική άσκηση και εκπαίδευση στο θέμα των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.). Σκοποί του προγράμματος είναι:
(α) Η κατάρτιση-εξειδίκευση στην αιτιολογία, κλινική εικόνα, εργαστηριακή διερεύνηση, αντιμετώπιση,
πρόληψη και αποκατάσταση των ασθενών με αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια.
(β) Η παροχή εφοδίων στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές ώστε να εξοικειωθούν στη διαχείριση
των ασθενών με ΑΕΕ από την οξεία φάση έως την χρόνια
διαδικασία της αποκατάστασης.
(γ) Η συμβολή στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην ολιστική διαχείριση των ΑΕΕ με
τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε
επίπεδο οικογένειας αλλά και του συστήματος υγείας.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική. Διαλέξεις ομιλητών από το εξωτερικό όπως και
προγράμματα στο πλαίσιο του ΠΜΣ με συνεργασίες με
Τμήματα του εξωτερικού δίνονται στην αγγλική γλώσ-
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σα. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να υποβληθεί και
σε άλλη επίσημη γλώσσα με ελληνική περίληψη μετά
έγκριση.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατό είκοσι (120).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α' 114) το
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό
των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (100.800 €) και
αναλύεται ως εξής:
Ποσό
Κατηγορίες Δαπανών
Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού
34.000
και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες μετακινήσεων
18.000
Υποτροφίες
7.000
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης
25.000
Εξοπλισμού και Λογισμικού
Αναλώσιμα
7.800
Γενικές Δαπάνες
9.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
100.800
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 3.600 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, 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.
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 33/57/24.4.2018
(2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της
Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών
Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Ο ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Την με αριθ. ΔΠθ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β'
327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.,
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».
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 υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - 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 των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19
του ν. 4521/2018/ (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση (Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α' 124) «Συγχώνευση
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
10. Την με αριθμ. 24528/Β7/11-05-2009 (Β' 990) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Δ.Π.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστή-

35333

μης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία
47/14.3.2018).
12. Την με αριθ. 4/5/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 102612/Ζ1/21-06-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/52023/3603/21-06-2018) έγγραφο έγκρισης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
14. Το με αριθ. 1736/18.7.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ
σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση Τμημάτων που
συγχωνεύονται ή μετονομάζονται, σύμφωνα με το π.δ.
του Σχεδίου "ΑΘΗΝΑ".
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών
Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών
Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία»
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 Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις ανά Κατεύθυνση:
α) Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής: Με Ειδίκευση
«Κοινωνική Πολιτική σε καταστάσεις κρίσης».
β) Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας: Με Ειδίκευση
«Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων στην «Κοινωνική Πολιτική και
την Κοινωνική Εργασία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
του Π.Μ.Σ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών
της Περιφέρειας στην οποία αναπτύσσεται αλλά και της
χώρας εν γένει, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των
πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές
συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, ειδικές θεματικές
ενότητες ή επιμέρους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.
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Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην "Κοινωνική Πολιτική
και την Κοινωνική Εργασία". Σκοπός του ΠΜΣ είναι να
παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες
ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις
και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται
στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής
έρευνας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και
σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης αλλά
και παρέμβασης για τη μεγίστη και ισότιμη συμμετοχή
όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές
ιδιαιτερότητες τους, και για την ευημερία των ίδιων και
των οικογενειών τους.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

Τεύχος Β’ 2746/10.07.2018

αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο
ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (36.100 €)
και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Δαπανών

Ποσό
Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού

21.100 €

Δαπάνες μετακινήσεων

5.000 €

Υποτροφίες

3.000 €

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρηση
Εξοπλισμού και Λογισμικού

2.500 €

Αναλώσιμα

2.500 €

Γενικές Δαπάνες

2.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)

36.100 €

Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι η ελληνική. Ορισμένες διαλέξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν
και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των ιδρυμάτων αφορούν εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 2.000 ευρώ.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α' 114)
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, 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.
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