
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οικονομική ενίσχυση στην εταιρεία με την επω-
νυμία «Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.» σύμφωνα με το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4810/2021.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (Β’ 1369) Κανονισμός Σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τε-
χνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» των 
Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και 
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6579 (1)
Οικονομική ενίσχυση στην εταιρεία με την επω-

νυμία «Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.» σύμφωνα με 

το άρθρο δεύτερο του ν. 4810/2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ. Του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251). 

δ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 «Οικονο-
μική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων 
λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID 19 για το έτος 2020» (Α’ 107).

2. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων:
α. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

β. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄145).

γ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών» (Α’ 151).

δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

ζ. Του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

η. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Τη διάταξη της απόφασης του Πρωθυπουργού υπό 
στοιχεία Υ70/30.10.2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 278086/11 -10-2021 Εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το γεγονός ότι με την υπογραφή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού εκατόν 
δέκα εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (110.020.000,00) 
ευρώ, το οποίο επιμερίζεται σε:

α. Δαπάνη άμεσης επιχορήγησης ποσού έως τριάντα 
ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιά-
δων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (31.595.964,00) 
για το έτος 2021, το οποίο θα καταβληθεί από το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών και θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 
2310889001 του Ειδικού Φορέα 1039-203-0000000 του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μεταφορά 
πιστώσεων από τον Α.Λ.Ε. 2910601058 του προϋπολογι-
σμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και,

β. Δαπάνη ποσού έως εβδομήντα οκτώ εκατομμυρί-
ων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξι 
(78.424.036,00) ευρώ, η χορήγηση του οποίου διενερ-
γείται από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρι-
σης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Οικονομικών, δια συμψηφισμού υποχρεώ-
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σεων καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης του Νέου Αεροδρο-
μίου Αθήνας, που κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202).

6. Την από 31 Ιουλίου 1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αε-
ροδρομίου (ΣΑΑ) που κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 
(Α’ 202).

7. Την από 24 Ιανουαρίου 2019 Σύμβαση Παράτασης 
της ΣΑΑ που κυρώθηκε με τον ν. 4594/2019 (Α’ 29).

8. Την υπό στοιχεία C(2021)62052/22.07.2021 εγκριτι-
κή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση 
SA.62052(2021/N) αναφορικά με τη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης ύψους 110.020.000,00 ευρώ στην εταιρεία 
«Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.

9. Την ανάγκη παροχής οικονομικής ενίσχυσης στην 
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.».

10. Την ανάγκη καθορισμού των αρμοδίων υπηρεσιών 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για τη χορήγηση 
της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου δεύτερου του 
ν. 4810/2021 (Α’ 107) στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμέ-
νας Α.Ε.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αρμόδιες Υπηρεσίες

1. Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.» υποβάλλει 
τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στη Γενική Διεύθυν-
ση Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και στην Μονάδα 
Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επι-
χειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Η «Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης» της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, θα διενεργήσει τον 
έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των ως άνω δι-
καιολογητικών. Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα το κοι-
νοποιήσει στους εμπλεκόμενους με την καταβολή της 
οικονομικής ενίσχυσης φορείς, όπως στη Διεύθυνση Οικο-
νομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, 
στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών 
Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οι-
κονομικών και στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.».

3. Η «Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης» της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Υποδομών, θα μεριμνήσει για τον έλεγχο 
και εκκαθάριση της δαπάνης που αφορά στην άμεση 
επιχορήγηση έως του ποσού των τριάντα ενός εκατομμυ-
ρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων 
εξήντα τεσσάρων (31.595.964,00) ευρώ, προκειμένου να 
διασφαλίσει την νομιμότητα και κανονικότητα της, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 
(Α΄143). Εν συνεχεία θα εκδώσει χρηματικό ένταλμα και 
θα καταβάλει το ποσό της δαπάνης στο δικαιούχο αυτής.

4. Η «Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 
Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» του 
Υπουργείου Οικονομικών, θα καταβάλει την οικονομική 
ενίσχυση έως του ποσού των εβδομήντα οκτώ εκατομ-
μυρίων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριάντα 
έξι (78.424.036,00) ευρώ τα έτη 2020, 2021 και 2022, διά 

συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοιβής για 
την χορήγηση δικαιωμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα 
2 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), όπως 
έχει κυρωθεί με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202), αναλυόμενη 
ως ακολούθως:

α. Έως σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκο-
σι τέσσερις χιλιάδες και τριάντα έξι (48.424.036) ευρώ 
καταβλητέα το έτος 2020,

β. έως δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ κα-
ταβλητέα το 2021 και,

γ. έως δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ κα-
ταβλητέα το 2022.

δ. Ο συμψηφισμός τόσο ανά έτος, όσο και στο σύνολο, 
δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
ποσά, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι η καταβλη-
τέα αμοιβή είναι μεγαλύτερη για κάποιο εκ των ανωτέρω 
ετών, τότε η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» 
υποχρεούται στην καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού 
για το αντίστοιχο έτος.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά χορήγησης 
της οικονομικής ενίσχυσης

1. Για την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος 
και την καταβολή της άμεσης επιχορήγησης έως του 
ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων 
ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων 
(31.595.964,00) ευρώ, η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας 
Α.Ε.» θα υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Αί-
τηση Χορήγησης της Οικονομικής Ενίσχυσης, την οποία 
θα κοινοποιήσει αρμοδίως, στη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και στην Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κι-
νητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Η υπόψη Αίτηση θα συνοδεύεται από 
τα ακόλουθα έγγραφα:

α. Οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος 
της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία «Διεθνής Αερολι-
μένας Α.Ε.» στη χρονική περίοδο αναφοράς της ενί-
σχυσης που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση 
0(2021)62052/22.07.2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
4810/2021. Σε περίπτωση που από την εν λόγω οικονο-
μοτεχνική έκθεση προκύπτει ότι το ύψος της ζημίας υπο-
λείπεται του ποσού των εκατόν δέκα εκατομμυρίων είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (110.020.000,00€), τότε χορηγείται το ποσό 
αυτό που αναγράφεται στην οικονομοτεχνική έκθεση.

β. Έγγραφη Δήλωση παραίτησης της εταιρείας, νομί-
μως εκπροσωπούμενης, από οποιαδήποτε απαίτηση της 
εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο αναφοράς 
της οικονομικής ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην 
εγκριτική απόφαση 0(2021)62052/22.07.2021 της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε 
οργάνου του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου οργάνου του 
δημοσίου τομέα που λειτουργεί ως φορέας δημόσιας 
εξουσίας που σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών 
μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για την ανάσχε-
ση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 64293Τεύχος B’ 4905/22.10.2021

2. Για την πληρότητα της εκκαθάρισης, με μέριμνα της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδονται:

α. Απόφαση του αρμοδίου Διατάκτη για την ανάληψη 
της σχετικής υποχρέωσης.

β. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης, σε τρία (3) αντί-
γραφα, που υπογράφεται από τον αρμόδιο Διατάκτη και 
περιλαμβάνει κατά στήλη:

(1) Τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου 
(Επωνυμία - τίτλος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
[Α.Φ.Μ.], αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 
ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.), 

(2) Πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο.
3. Για τη διενέργεια συμψηφισμού έως του ποσού των 

εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξι (78.424.036,00) ευρώ, η 
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.» θα υποβάλει, αρ-
μοδίως, τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου στη Μονάδα Αποκρατικοποι-
ήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική 
κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 3 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 87090 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής (Β’ 1369) Κανονισμός Σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τε-
χνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» των 
Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και 
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας. 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 83) .

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουρ-
γική απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού 
Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

8. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση Θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και 
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη 
μεταξύ Ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Αναγνωρισμένων ως Ομοτα-
γών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 
της Αλλοδαπής» (Β’ 972).

9. Την υπ’ αρ. 8363/20-08-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊ-
ατρικών Προσεγγίσεων» (Β’ 5312).

10. Την υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός σπουδών του 
Δ.Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών 
και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Β’ 1369).

11. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Αγωγής και 
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Δι-
οικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής καθώς και του Παιδαγω-
γικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας.

12. Την υπ’ αρ. 10/14-12-2020 (θέμα 5ο) απόφαση της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), όπου προτεί-
νονται οι τροποποιήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτό-
μων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

13. Την εισήγηση υπ’ αρ. 6/18-12-2020 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

14. Την υπ’ αρ. 20/29-12-2020 (θέμα 14Β) πράξη της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που 
αφορά στη τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών 
και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Β΄ 6118).

15. Την υπ’ αρ. 13/13-5-2021 (θέμα 1α) απόφαση της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), όπου προτεί-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64294 Τεύχος B’ 4905/22.10.2021

νονται οι τροποποιήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτό-
μων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

16. Την εισήγηση υπ’ αρ. 5/18-5-2021 (θέμα 4ο) της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

17. Την υπ’ αρ. 6/20-5-2021 (Θέμα 18Β) πράξη της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που αφορά 
στη τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών του Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 
Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

18. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 96386/Ζ1/03-8-2021 στην Υπουργό Παιδείας) της 
τροποποίησης του Δ.Π.Μ.Σ.

19. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την 
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12- 08-2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

20. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

21. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 4 «Αριθμός 
και Τρόπος Επιλογής Εισακτέων» και 14 «Δίδακτρα», της 
απόφασης υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 1369), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104742/30-12-2020 
απόφαση της Συγκλήτου (Β’ 6118), με θέμα: Κανονισμός 
Σπουδών του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνο-
λογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» των Τμημάτων 
Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας στην 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Αθήνας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13/13-5-2021 (θέμα 1α) 
εισήγηση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Προκήρυξη, Αριθμός και Τρόπος Επιλογής 
Εισακτέων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους το 
Δ.Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της ΕΔΕ, δημοσιεύει, τουλά-
χιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο 
συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ. 
και του Ιδρύματος, σχετική με το Δ.Π.Μ.Σ, για νέο κύκλο 
σπουδών του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για 
το αμέσως επόμενο εξάμηνο σπουδών. Στην προκήρυξη 
αναφέρονται οι ειδικεύσεις που πρόκειται να πραγμα-
τοποιηθούν, οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες 
πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, οι προθεσμίες υπο-
βολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η 

διαδικασία εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. (διεξαγωγή γραπτών 
εξετάσεων στην ξένη γλώσσα, διεξαγωγή προσωπικών 
συνεντεύξεων), τα κριτήρια επιλογής κ.λπ.».

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους ενε-
νήντα (90) φοιτητές ανά κύκλο σπουδών. Κατά τα λοιπά, 
το άρθρο 4 παραμένει ως έχει.

Άρθρο 14
Δίδακτρα

Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτε-
ται με δίδακτρα. Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού. Το 
ύψος των διδάκτρων αποφασίζεται από την ΕΔΕ και δεν 
υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων 
ευρώ (3.900€). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσε-
ρις (4) ισόποσες δόσεις, με την έναρξη κάθε εξαμήνου. 
Δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης μέσω συστήματος πι-
στωτικής κάρτας με ταυτόχρονη δυνατότητα άτοκων 
δόσεων. Με την ίδια απόφαση της ΕΔΕ καθορίζονται ει-
δικές κατηγορίες διδάκτρων, υποτροφιών, ενισχύσεων 
αδύναμων φοιτητών, κ.λπ. Για τα δίδακτρα που καταβάλ-
λει κάθε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την 
ευθύνη διαχείρισης αυτών φέρει ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του 
ΔΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέ-
τουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισο-
δύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρό-
σφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη 
συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι 
απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό 
του τριάντα τις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των 
φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι 
υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς 
που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (Β’ 1369), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
104742/30-12-2020 απόφαση της Συγκλήτου (Β’ 6118), 
Κανονισμός Σπουδών του Διϊδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική μέσω Καινοτό-
μων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» των 
Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντί-
δας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης Αθήνας, εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

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