
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’  αρ. 29898/
3378/2016 υπουργικής απόφασης «Επανακαθο-
ρισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του π.δ. 74/2008 (Α’ 112), αναφορικά με τη 
χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικα-
νότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς 
επιβατών - εμπορευμάτων» (Β’ 1318).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 236/
09.02.2021 (Β’ 675) πράξης ίδρυσης του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεώτε-
ρη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 502/2.26.ακ./
20.01.2021 (Β΄ 710) απόφασης της Διοικούσας 
Επιτροπής Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Τέχνη  - Πολιτιστική 
Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 1053/
18.05.2018 (Β’  2028) πράξης επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και με-
τανάστες (Language Education for Refugees and 
Migrants)» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 2462/
17.09.2018 (Β’  4459) πράξης ίδρυσης του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Χη-
μική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) της Σχολής 
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της ορ-
γάνωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ30/Α3/58152 (1)
   Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 29898/

3378/2016 υπουργικής απόφασης «Επανακαθο-

ρισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατά-

ξεων του π.δ. 74/2008 (Α’ 112), αναφορικά με τη 

χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικα-

νότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφο-

ράς επιβατών - εμπορευμάτων» (Β΄ 1318).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 74/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-

θεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, 
«σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική 
κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα 
οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμά-
των ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) υπ’ αρ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 
91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία 
αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ 
της 20ής Νοεμβρίου 2006» (Α’ 112) και ιδίως της παρ. 12 
του άρθρου 6.

β. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ. Του ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγ-
χρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υπο-
ψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών 
οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση 
ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και 
την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» 
(Α’ 208).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ε. Του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη 
Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψη-
φιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).

ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

η. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 151).

θ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ι. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ια. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιβ. Της υπ’ αρ. πρωτ. 317/22-09-2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383).

ιγ. Του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ 
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της 
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101).

2. Την ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων της υ.α. 
29898/3378/2016 (Β’ 1318) «Επανακαθορισμός διαδι-
κασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/
2008 (Α’ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητι-
κού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρ-
φωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων» μετά και 
τη δημοσίευση των ν. 4784/2021 (Α’ 40) και ν. 4850/2021 
(Α’ 208).

3. Την υπ’  αρ. 42899/14-02-2022 Εισηγητική Έκθε-
ση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με 
την οποία, από τις διατάξεις της παρούσας, ουδεμία 
δαπάνη προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επικαιροποίηση διατάξεων
της υπ’ αρ. 29898/3378/2016
υπουργικής απόφασης

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Ι. αρχικής 

επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, οι οδηγοί οχη-
μάτων των κατηγοριών που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112)».

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά
για την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας αρχικής 
επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών
και εμπορευμάτων

Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και από-
κτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευ-
μάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου 
κατοικίας του, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Εφόσον ταυτόχρονα με τη χορήγηση Πιστοποιη-
τικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επι-
μόρφωσης αιτείται την επέκταση ισχύουσας άδειας 
οδήγησης κατηγορίας Β σε μία από τις κατηγορίες C1 
ή C ή D1 ή D, ή αιτείται την επέκταση ισχύουσας άδειας 
οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, 
D1E, DΕ αντίστοιχα, ή εντός των ανωτέρω κατηγοριών:

α) Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, 
για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1 ή C1E ή C 
ή CE ή D1 ή D1E ή D ή DE μαζί με Πιστοποιητικό Επαγγελ-
ματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:

- Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει 
την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μή-
νες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατά-
θεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών επέκτασης,

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η 
οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται 
η αίτηση,

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης,
- Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελλη-

νικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαι-
ρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται 
την επέκταση,

- Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός 
του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθε-
ται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία κα-
ταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου 
της Άδειας Οδήγησης,

- Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής 
του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύ-
οντος ελληνικού διαβατηρίου. Εάν ο ενδιαφερόμενος 
έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. υπο-
βάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ 
για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο 
διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επι-
τρέπεται η είσοδος του στην χώρα μας ή εγγράφου που 
έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα 
αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου 
και η ηλικία του.
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γ) Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσι-
ου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστο-
ποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η 
Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το 
έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κρά-
τους μέλους της Ε.Ε., η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία 
(σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) 
επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης 
δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Δια-
μονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 του-
λάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της 
αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω 
εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού δια-
στήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην 
περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί 
πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερο-
μένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου 
αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοι-
χεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστη-
μα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των 
εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό 
κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την 
κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό 
λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας 
ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την 
ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλά-
χιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθε-
σης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του 
παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση 
της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, 
που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική 
ιδιότητα.

δ) Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής 
εξέτασης, εφόσον είναι απαραίτητη η προσκόμιση πι-
στοποιητικών υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πα-
ράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως κάθε φορά 
ισχύει. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνο-
νται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατί-
θενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 
(Β’ 1697) κοινής υπουργικής απόφασης.

στ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατη-
ρίου.

ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δα-
πάνη της επέκτασης, μόνο από την κατηγορία Β σε μια 
από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 (όπως εμφανίζεται 
στο συνημμένο Παράρτημα III).

η) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης, 
όπου αυτή απαιτείται, και δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού (όπως εμ-
φανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).

θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης 

Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. (όπως εμφανίζεται 
στο συνημμένο Παράρτημα III).

ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του παγίου τέλους 
χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, 
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο 
συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται πριν τον 
προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συ-
μπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. της αιτηθείσας 
κατηγορίας.

ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδή-
γησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα 
III) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για τη 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής 
εξέτασης Π.Ε.Ι. της αιτηθείσας κατηγορίας.

Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών 
πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/
οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων πα-
ραβόλου/ων.

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων 
δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών η, θ, ι και 
ια), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει 
Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), όπως περι-
γράφεται στο Άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 
του Παραρτήματος Ι.

2. Εφόσον είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης 
μιας τουλάχιστον από τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE ή 
D1, D1 Ε, D, DE και αιτείται μόνο τη χορήγηση Πιστο-
ποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής 
επιμόρφωσης:

α) Αίτηση  - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/
1999, για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:

- Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει 
την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μή-
νες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατά-
θεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης,

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η 
οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται 
η αίτηση,

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης,
- Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνι-

κής ή κράτους-μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί 
από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται για την 
προσθήκη του κωδικού 95,

- Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός 
του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθε-
ται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία κα-
ταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου 
της Άδειας Οδήγησης,

- Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής 
του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύο-
ντος ελληνικού διαβατηρίου, κατά τα αναφερόμενα στην 
παρ. 1β του άρθρου 2.
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γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των 
κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ 
του άρθρου 2.

δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 
(Β’ 197) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατη-
ρίου.

στ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμε-
νου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέ-
τασης Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. (όπως εμφα-
νίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).

ζ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου 
ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδή-
γησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα 
III) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για την 
πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.

Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών 
πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/
οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων πα-
ραβόλου/ων.

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων 
δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών στ και 
ζ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει 
Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.), όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 
και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5Α αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδη-

γού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του τα 
εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση  - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/
1999, για την ενσωμάτωση ισχύοντος Δελτίου Επιμόρ-
φωσης Οδηγού το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρχές 
οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της 
Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του 
Λιχτενστάιν, σε εν ισχύ Ελληνική Άδεια Οδήγησης μέσω 
της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» 
σε αυτήν. Στην εν λόγω Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση ο 
ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

- Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει 
την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μή-
νες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατά-
θεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η 
οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται 
η αίτηση.

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.
- Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελλη-

νικής ή κράτους - μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαι-
ρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται 
για την καταχώρηση του κωδικού 95.

- Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός 
του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθε-
ται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία κα-
ταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου 
της Άδειας Οδήγησης.

- Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής 
του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύο-
ντος ελληνικού διαβατηρίου, κατά τα αναφερόμενα στην 
παρ. 1β του άρθρου 2.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των 
κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ 
του άρθρου 2.

δ) Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας 
άδειας οδήγησης.

ε) Απλό φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Δελτίου Επι-
μόρφωσης Οδηγού.

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα 
με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/
2372/2008 (Β’ 197) κοινής υπουργικής απόφασης.

ζ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την 

εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμ-
φανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).».

4. Το Παράρτημα ΙΙI αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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Άρθρο 2
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

I

Aριθμ. 4953 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 236/

09.02.2021 (Β’ 675) πράξης ίδρυσης του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνι-

κού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της ορ-

γάνωσης και της λειτουργίας του.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 266).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 83).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

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

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

7. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1/10.9.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης 
‘Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786).

8. Την υπ’ αρ. ΤΕΚ: 236/09.02.2021 (Β’ 675) πράξη ίδρυσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νε-
ώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 532/11.11.2021 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του πρακτικού της υπ’ αρ. 
532ης/11.11.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτρο-

πής, υπ’ αρ. ΕΑΠ: 1809/21.01.2022, προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 800/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 236/09.02.2021 
(Β’ 675) πράξης ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελ-
ληνική Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως ακολούθως:

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» 
γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτα-
της εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. 
Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα 
λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει για τους φοιτητές που θα 
εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η πράξη υπό στοιχεία ΤΕΚ: 
236/09.02.2021 (Β’ 675).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 4954 (3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 502/2.26.ακ./

20.01.2021 (Β΄ 710) απόφασης της Διοικούσας Επι-

τροπής Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Τέχνη - Πολιτιστική Κλη-

ρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 

και της λειτουργίας του.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του

ν. 2552/1997 (Α’ 266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 

ΑΔΑ: ΩΘΣ4465ΧΘΞ-ΞΨΖ
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εγκύκλιο - Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

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

7. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1/10.9.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης 
‘Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786).

8. Tην υπ’ αρ. απόφ. 502/2.26.ακ./20.01.2021 (Β΄ 710) 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Ίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τέχνη - 
Πολιτιστική Κληρονομιά- Αναπτυξιακές Πολιτικές» της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 532/11.11.2021 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του πρακτικού της 532ης/
11.11.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, 
υπ’ αρ. ΕΑΠ: 1809/21.01.2022, προς το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 800/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 502/2.26.ακ./
20.01.2021 (Β’ 710) απόφασης της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Τέχνη - Πολιτιστική Κληρονομιά- Αναπτυξιακές 
Πολιτικές» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως ακολούθως:

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Τέχνη - Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξια-
κές Πολιτικές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώμα-
τος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικει-
μένου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Κατά 
τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει για τους φοιτητές που θα 
εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 502/2.26.ακ./
20.01.2021απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 710).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  

Αριθμ. 4907 (4)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 1053/

18.05.2018 (Β’ 2028) πράξης επανίδρυσης του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και με-

τανάστες (Language Education for Refugees and 

Migrants)» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 266).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

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

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

7. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1/10.9.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης 
‘Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786).

8. Την υπό στοιχεία ΤΕΚ: 1053/18.05.2018 (Β’ 2028) 
πράξη επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυ-
γες και μετανάστες (Language Education for Refugees 
and Migrants)» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της 
οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 532/11.11.2021 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του πρακτικού της  υπ’ αρ. 
532ης/11.11.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτρο-
πής, υπ’ αρ. ΕΑΠ: 1809/21.01.2022, προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 800/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

ΑΔΑ: ΩΘΣ4465ΧΘΞ-ΞΨΖ
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Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 1053/
18.05.2018 (Β’ 2028) πράξης επανίδρυσης του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γλωσσική 
Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language 
Education for Refugees and Migrants)» της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου ως ακολούθως:

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες 
και μετανάστες (Language Education for Refugees and 
Migrants)» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος 
ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμέ-
νου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Κατά 
τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει για τους φοιτητές που θα 
εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΤΕΚ: 1053/ 
18.05.2018 πράξη (Β’ 2028).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 4935 (5)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 2462/

17.09.2018 (Β’ 4459) πράξης ίδρυσης του Μετα-

πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Χη-

μική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) της Σχολής 

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνι-

κού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της ορ-

γάνωσης και της λειτουργίας του.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 266).

2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Tην υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 
εγκύκλιο - Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

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

7. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1/10.9.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης 
‘Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786).

8. Την υπό στοιχεία ΤΕΚ: 2462/17.09.2018 (Β’ 4459) 
πράξη ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» 
(ΧΒΑ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της 
οργάνωσης και της λειτουργίας του.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 532/11.11.2021 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του πρακτικού της 532ης/
11.11.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, 
υπ’ αρ. ΕΑΠ: 1809/21.01.2022, προς το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 519/05.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

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

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 2462/
17.09.2018 (Β’ 4459) πράξης ίδρυσης του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Χημική και Βιομορι-
ακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως 
ακολούθως:

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαί-
δευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Το Π.Μ.Σ. 
προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύ-
ει η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει για τους φοιτητές που θα 
εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΤΕΚ: 2462/
17.09.2018 πράξη (Β’ 4459).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011071403220008*
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