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ΟΩέΪΟΨΡΦΩ ΜΥΦΥΡΩΤΦΩ ΣΟΡΪΦΫΨΓΡΜΩ

Λρθρο 1
ΓΗνικίς ΖιΕΙήξΗις

Ρδ ΡαΧαα ΞδήααβτήίΧζ ίαή ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ ΠθδΰΧζ τδη ΑΞΘ 
ίαή τδ ΡαΧαα ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ ΠθδΰΧζ τδη ΕΙΞΑ, σηβδήδε-
Ϊαβοβδηβ ίαή ΰεήτδηεΪδξβ απν τδ αίαδάααλίν Φτδζ 2016-2017, Δήήδεηαατήίν 
ΞενΪεαααα Λεταπτηθήαίοβ Ππδηδοβ (ΔΞΛΠ) αε τΨτΰδ: «ΕΰΰΥδα: ΕίίΰάσήαστήίΧ 
ΘστδεΨα ίαή Ξδΰήτήσανζ (MSc «Greece: Church History and Civilization»)», σξαφκβα 
αε τήζ δήατΥγεήζ τάζ απνφασάζ αητΧζ ίαή τδη Μ. 3685/2008 (ΦΕΙ 148/A/16-7-2008) 
νπκζ αητνζ ήσθξεή. 
Ν παεοβ Ιαβδβήσανζ ΚεήτδηεΪΨαζ σηαπΰάεοβεή τήζ δήατΥγεήζ τδη ΦΕΙ 
3486/31.10.2016, τ. Ω΄ Ϊήα τάβ δεΪΥβκσά ίαή ΰεήτδηεΪΨα τδη ΔΞΛΠ ίαή τά θδεΧΪάσά 
Λεταπτηθήαίδξ Δήπΰοαατδζ ΕήδΨίεησάζ αε τΨτΰδ: «ΕΰΰΥδα: ΕίίΰάσήαστήίΧ ΘστδεΨα 
ίαή Ξδΰήτήσανζ (MSc «Greece: Church History and Civilization»)». Ν Εσκτεεήίνζ 
Ιαβδβήσανζ ΚεήτδηεΪΨαζ απδεεΨ βα αβαέεκεεΨταή αε απνφασά τάζ ΕήδήίΧζ 
ΔήήδεηαατήίΧζ ΕπήτεδπΧζ (ΕΔΕ) αε αηγάαΦβά πΰεήδιάφΨα δξδ τεΨτκβ.
Ν Ιαβδβήσανζ ΚεήτδηεΪΨαζ απδΩΰΦπεή στδ:
• Μα δήεηίεήβΨσεή τδηζ νεδηζ ίαή τήζ πεδμπδέΦσεήζ πδη δήΦπδηβ τάβ είπαήδεητήίΧ 
δήαδήίασΨα απν τάβ εήσαΪκΪΧ τκβ αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ αΦθεή τάβ πεεΥτκσά τκβ 
σπδηδοβ τδηζ.
• Μα πεδσδήδεΨσεή τδ δδαήίν πΰαΨσήδ αήαζ απενσίδπτάζ σηβεεΪασΨαζ αεταγξ τκβ
δήδασίνβτκβ, σπδηδαστοβ, δήδήίάτήίοβ ηπαΰΰΧΰκβ ί.ΰ.π., αε αποτεεδ σίδπν τάβ 
δααΰΧ δήεγαΪκΪΧ τδη είπαήδεητήίδξ ίαή εεεηβάτήίδξ ΦεΪδη.

Λρθρο 2
ΜνΙικΗαμΗνο – Ωκοπός

1. ΑβτήίεΨαεβδ τδη ΔΞΛΠ, τδ δπδΨδ ΰεήτδηεΪεΨ ίηεΨκζ στήζ εΪίαταστΥσεήζ τδη 
ΡαΧαατδζ ΞδήααβτήίΧζ ίαή ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ ΠθδΰΧζ τδη ΑΞΘ
ίαή δεητεεεηνβτκζ σε αητΦζ τδη ΡαΧαατδζ ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ 
ΠθδΰΧζ τδη ΕΙΞΑ, εΨβαή ά αεΰΦτά ίαή ά Φεεηβα τκβ δήαφνεκβ ήστδεήίοβ ίαή πδΰήτή-
στήίοβ δεδδαΦβκβ τδη Νεένδδγδη θεήστήαβήίδξ ΩΨδη, νπκζ αητΥ παεΧθέάσαβ αΦσα 
στάβ ήστδεήίΧ πδεεΨα τάζ ΕίίΰάσΨαζ τάζ ΕΰΰΥδδζ.
2. Πίδπνζ τδη ΞεδΪεΥααατδζ εΨβαή ά ίαΰΰήΦεΪεήα ίαή ά πεδαΪκΪΧ τάζ επήστάαδβήίΧζ 
Ϊβοσάζ ίαή Φεεηβαζ στα πεδΨα τάζ ΘστδεΨαζ ίαή τδη Ξδΰήτήσαδξ, νπκζ αητΥ 
δήααδεφοέάίαβ στδβ εΰΰαδήίν θοεδ, δ εφδδήασανζ τκβ αεταπτηθήαίοβ 
φδήτάτοβ/τεήοβ αε εγεήδήίεηαΦβεζ Ϊβοσεήζ σε αητΥ, αε στνθδ τάβ πΰάεΦστεεά 
πεδετδήαασΨα τδηζ Ϊήα αήα επήτηθάαΦβά επήστάαδβήίΧ ίαή επαΪΪεΰαατήίΧ 
σταδήδδεδαΨα.
3. Νή ΩασήίδΨ στνθδή τδη ΔΞΛΠ.
Εήδήίντεεα, τδ πενΪεαααα απδσίδπεΨ:
i. Πτάβ παεδθΧ ηιάΰδξ επήπΦδδη αεταπτηθήαίοβ σπδηδοβ.

ii. Πτάβ ίατΥετήσά εγεήδήίεηαΦβκβ απδφδΨτκβ αε στΦεεδ έεκεάτήίν ηπνΩαέεδ στάβ 
ΕπήστΧαά τάζ ΕίίΰάσήαστήίΧζ ΘστδεΨαζ ίαή τδη Ξδΰήτήσαδξ πδη αβαπτξθέάίε στάβ 
εΰΰαδήίΧ ΕίίΰάσΨα, ίαέοζ ίαή ά ήίαβντάτα δήεπήστάαδβήίΧζ αβτήαετοπήσάζ 
σξβέετκβ πεαίτήίοβ πεδΩΰάαΥτκβ στα εβ ΰνΪκ πεδΨα.



iii. Πτάβ εδεαΨκσά τάζ αητδπεπδΨέάσάζ τκβ αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ/τεήοβ αΦσκ τάζ 
παεδθΧζ εγεήδήίεηαΦβκβ Ϊβοσεκβ ίαή τάζ σηστάαατήίΧζ πεαίτήίΧζ εγΥσίάσάζ στά 
σηβέετήίΧ πεδσΦΪΪήσά τκβ παεαπΥβκ Ϊβκστήίοβ αβτήίεήαΦβκβ.

iv. Πτάβ πεδαΪκΪΧ τάζ δήεπήστάαδβήίΧζ Φεεηβαζ αΦσκ τάζ δήδασίαΰΨαζ ίαή σηΫΧτάσάζ 
πΥβκ σε σξβέετα εεεηβάτήίΥ αβτήίεΨαεβα πδη αφδεδξβ στάβ ΕίίΰάσήαστήίΧ 
ΘστδεΨα ίαή τδβ Ξδΰήτήσαν τάζ εΰΰαδήίΧζ ΕίίΰάσΨαζ, ίαέοζ ίαή τάζ είπνβάσάζ 
ηιάΰδξ επήπΦδδη σηβαφοβ αεταπτηθήαίοβ δήπΰκαατήίοβ εεΪασήοβ.

v. Πτάβ αβΥπτηγά ίεήτήίοβ ίαή εεεηβάτήίοβ δεγήδτΧτκβ πδη απαήτδξβταή Ϊήα σπδηδΦζ 
δήδαίτδεήίδξ επήπΦδδη.

vi. Πτάβ παεδθΧ είπαΨδεησάζ ίαή εγεήδΨίεησάζ Ϊβοσάζ πδη αφδεδξβ:
α) Πτάβ πδεεΨα τδη θεήστήαβήσαδξ στδβ εΰΰαδήίν θοεδ, τάβ Ψδεησά ίαή τάβ 
δεΪΥβκσά τάζ ΕίίΰάσΨαζ τάζ ΕΰΰΥδδζ.
Ω) στήζ αδεφΦζ ίαή τά δήΥστασά τδη πδΰήτήσαδξ, δή δπδΨεζ πεδΧΰέαβ Χ εΨθαβ Υαεσά 
σθΦσά αε τάβ Νεένδδγά έεάσίεητήίΧ παεΥδδσά στάβ ΕΰΰΥδα. Πτνθδζ εΨβαή αφεβνζ 
ά παεαΪκΪΧ αίαδάααλίδξ ΦεΪδη σ' αητδξζ τδηζ τδαεΨζ ίαή αφετΦεδη ά ίαταβνάσά 
ίαή ά εεαάβεΨα τκβ δήαφνεκβ αδεφοβ τδη σξΪθεδβδη πδΰήτήσαδξ τδη Εΰΰάβήίδξ 
ΰαδξ, ίαέοζ ίαή τκβ αΰΰάΰεπήδεΥσεκβ τδηζ αε τήζ Υΰΰεζ δεένδδγεζ θοεεζ, αΰΰΥ 
ίαή τήζ Υΰΰεζ εηεκπαλίΦζ έεάσίεητήίΦζ παεαδνσεήζ (ΟκααήδίαέδΰήίΧ ΕίίΰάσΨα 
ίαή Ξεδτεσταβτήσανζ).

vii. Πτάβ εγεήδΨίεησά έεδΰνΪκβ, ήστδεήίοβ, βδαήίοβ, φήΰδΰνΪκβ, ίδήβκβήδΰνΪκβ, 
πδΰήτήίοβ επήστάανβκβ, δήπΰκαατοβ, στεΰεθοβ τάζ ΕίίΰάσΨαζ ίαή ίεατήίοβ 
ηπαΰΰΧΰκβ αε σθετήίΦζ πεδζ τδ αβτήίεΨαεβδ Ϊβοσεήζ Ϊήα βα απδεδξβ βα 
πεδσφΦεδηβ ηιάΰΧζ πδήντάταζ επαΪΪεΰαατήίν εεεηβάτήίν ίαή εβ ΪΦβεή 
επήστάαδβήίν ΦεΪδ, ίαέοζ ίαή βα απδτεΰΦσδηβ στεΰΦθά σε δεΪαβήσαδξζ πδη 
σθετΨΫδβταή αε τα πεδΨα τδη ΔΞΛΠ.

4. ΙαέδδάΪάτήίΧ φήΰδσδφΨα τδη ΔΞΛΠ εΨβαή αφεβνζ βα εγασφαΰΨσεή στδηζ 
αεταπτηθήαίδξζ/ίΦζ φδήτάτΦζ/τεήεζ σταέεεΥ έεαΦΰήα, σξΪθεδβεζ Ϊβοσεήζ, αεένδδηζ 
ίαή ΩασήίΦζ αεθΦζ πδη έα τδηζ ίαταστΧσδηβ ήίαβδξζ Ϊήα σηβεθΧ είπαΨδεησά,
ΩεΰτΨκσά ίαή παεαΪκΪΧ δάαήδηεΪήίΧζ σίΦιάζ ίαήβδτδαήίδξ πβεξαατδζ, ίαή αφετΦεδη 
βα ίαΰΰήεεΪΧσεή σε αητδξζ, τήζ ίεήτήίΦζ ίαή πεαίτήίΦζ δεγήντάτεζ πδη απαήτεΨ ά 
ίδήβκβΨα, ίαέοζ ίαή αήα δεδβτδΰδΪήίΥ ηπεξέηβά επήστάαδβήίΧ επαΪΪεΰαατήίΧ ίαή 
εεεηβάτήίΧ δεαστάεήντάτα.
πδθεΦκσά νΰκβ τκβ σηβτεΰεστοβ ΰεήτδηεΪΨαζ τδη ΔΞΛΠ εΨβαή ά δήασφΥΰήσά τάζ 
πδήντάταζ ίαή τάζ σηβεθδξζ ΩεΰτΨκσάζ ίΥέε πτηθΧζ τδη πεδΪεΥααατδζ τάζ 
είπαήδεητήίΧζ δήαδήίασΨαζ ίαή τάζ Φεεηβαζ ίαή ά πεδοέάσά σηβεεΪασΨαζ αε σηβαφΧ 
ΞεδΪεΥααατα ίαή ΙΦβτεα τάζ άαεδαπΧζ ίαή αΰΰδδαπΧζ.

Λρθρο 3
ΤΗΙΕπΙυχιΕκοα ΙαΙλοι

Ρδ ΔΞΛΠ δδάΪεΨ στάβ απδβδαΧ Λεταπτηθήαίδξ Δήπΰοαατδζ ΕήδΨίεησάζ (ΛΔΕ) αε 
τΨτΰδ: «ΕΰΰΥδα: ΕίίΰάσήαστήίΧ ΘστδεΨα ίαή Ξδΰήτήσανζ (MSc «Greece: Church
History and Civilization»).

Λρθρο 4
ΞιοακηΘη Ιου ΞΧΤΩ

ΌεΪαβα δήδΨίάσάζ τδη ΔΞΛΠ εΨβαή:
α) Η ΕήδήίΧ ΔήαταάαατήίΧ ΕπήτεδπΧ (ΕΔΕ), πδη πεδΩΰΦπεταή στδ Υεέεδ 2 πεε. Ω' τδη 
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Μ. 3685/2008 ίαή σηΪίεδτεΨταή απν τεΨα (3) αΦΰά τάζ ΓΠΕΠ τδη ΡαΧαατδζ 
ΞδήααβτήίΧζ ίαή ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ ΠθδΰΧζ τδη ΑΞΘ ίαή απν δξδ 
(2) αΦΰά τάζ  ΓΠΕΠ τδη ΡαΧαατδζ ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ ΠθδΰΧζ τδη 
ΕΙΞΑ, τα δπδΨα είΰΦΪδβταή Ϊήα δήετΧ έάτεΨα απν τά ΓΠΕΠ τδη δήίεΨδη ΡαΧαατδζ ίαή 
ΠθδΰΧζ σξαφκβα αε τδ Υεέεδ 2 πεε. Ω) β. 3685/2008. Ράζ ΕΔΕ πεδεδεεξεή δ 
ΔήεηέηβτΧζ σξαφκβα αε τδ Υεέεδ 2 πεε. δ β. 3685/2008.
Ω) Ν ΔήεηέηβτΧζ, είΰΦΪεταή απν τάβ ΕΔΕ αεταγξ τκβ αεΰοβ τδη επήσπεξδδβτδζ 
ΡαΧαατδζ ΞδήααβτήίΧζ ίαή ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ ΠθδΰΧζ τδη ΑΞΘ , 
πδη ίατΦθδηβ τά ΩαέαΨδα τδη ΙαέάΪάτΧ Χ ΑβαπΰάεκτΧ ΙαέάΪάτΧ. Η είΰδΪΧ τκβ 
αεΰοβ τάζ ΕΔΕ ΪΨβεταή στδ τΦΰδζ τδη αίαδάααλίδξ Φτδηζ ίατΥ τδ δπδΨδ ΰΧΪεή ά έάτεΨα 
τκβ αεΰοβ τάζ πεδάΪδξαεβάζ ΕΔΕ. Η είΰδΪΧ τδη ΔήεηέηβτΧ ΪΨβεταή στάβ πεοτά 
σηβεδεΨασά τάζ βεδείΰεΪεΨσαζ ΕΔΕ. Η έάτεΨα τκβ αεΰοβ τάζ ΕΔΕ ίαή τδη ΔήεηέηβτΧ 
εΨβαή δήετΧζ ίαή απδεεΨ βα αβαβεοβεταή.
Ϊ) Η ΠηβτδβήστήίΧ ΕπήτεδπΧ (ΠΕ), πδη σηΪίεδτεΨταή απν δξδ (2) αΦΰά, Φβα (1) απν 
ίαέΦβα απν τα σηααετΦθδβτα ΡαΧαατα, ΙαέάΪάτΦζ Χ ΚΦίτδεεζ, πδη Φθδηβ αβαΰΥΩεή 
δήδαίτήίν ΦεΪδ Χ επΨΩΰειά δήπΰκαατήίοβ εεΪασήοβ στδ ΔΞΛΠ. Ράζ ΠηβτδβήστήίΧζ 
ΕπήτεδπΧζ πεδεδεεξεή δ ΔήεηέηβτΧζ. Ρα αΦΰά τάζ ΠηβτδβήστήίΧζ ΕπήτεδπΧζ δεΨΫδβταή 
απν τάβ ΕΔΕ. Η ΠΕ ασίεΨ τήζ αεαδδήντάτεζ τδη Υεέεδη 2 τδη Μ. 3685/2008.
Η ΕΔΕ ασίεΨ τήζ αεαδδήντάτεζ τδη Μ. 3685/2008, ήδΨκζ δε:
α) Επήίηεοβεή τδβ τεΰήίν πΨβαία επήτηθνβτκβ στδ ΔΞΛΠ. 
Ω) ΝεΨΫεή τδηζ επήΩΰΦπδβτεζ τκβ αεταπτηθήαίοβ δήπΰκαατήίοβ εεΪασήοβ, ίαέοζ ίαή 
τα αΦΰά τκβ αβτΨστδήθκβ σηαΩδηΰεητήίοβ επήτεδποβ αετΥ απν πεντασά τδη 
επήΩΰΦπδβτδζ ίαέάΪάτΧ.
Ϊ) ΝεΨΫεή τα αΦΰά τκβ εγεταστήίοβ επήτεδποβ. 
δ) ΑπδβΦαεή τα αεταπτηθήαίΥ δήπΰοαατα.
ε) ΑβαέΦτεή τά δήδασίαΰΨα τκβ ααέάαΥτκβ σε ΙαέάΪάτΦζ ίαή ΚΦίτδεεζ τκβ 
σηβεεΪαΫναεβκβ στδ ΔΞΛΠ Πθδΰοβ ίαή ΡαάαΥτκβ, Υΰΰκβ Πθδΰοβ τδη ΑΞΘ, τδη 
ΕΙΞΑ Χ Υΰΰκβ ΞαβεπήστάαΨκβ τάζ άαεδαπΧζ Χ τάζ αΰΰδδαπΧζ, ίαέοζ ίαή σε 
ΕπήσίΦπτεζ ΙαέάΪάτΦζ ίαή Εήδήίδξζ ΕπήστΧαδβεζ.
Ν ΔήεηέηβτΧζ ασίεΨ τήζ αεαδδήντάτεζ πδη πεδΩΰΦπδβταή στδ Μ. 3685/2008.
Ρά δήδήίάτήίΧ ηπδστΧεήγά τδη ΔΞΛΠ «ΕΰΰΥδα: ΕίίΰάσήαστήίΧ ήστδεΨα ίαή 
πδΰήτήσανζ» αβαΰααΩΥβεή τδ επήσπεξδδβ ΡαΧαα ΞδήααβτήίΧζ ίαή ΙδήβκβήίΧζ 
ΘεδΰδΪΨαζ τάζ ΘεδΰδΪήίΧζ ΠθδΰΧζ τδη ΑΞΘ ίαή τάβ δήίδβδαήίΧ δήαθεΨεήσΧ τδη ά 
ΕπήτεδπΧ Εεεηβοβ τδη ΑΞΘ.
Πτδηζ θοεδηζ τδη ΡαΧαατδζ ΞδήααβτήίΧζ ίαή ΙδήβκβήίΧζ ΘεδΰδΪΨαζ ΑΞΘ ΰεήτδηεΪεΨ 
ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ πδη επήΰααΩΥβεταή τκβ δήαφνεκβ έεαΥτκβ Ϊήα τάβ εφαεαδΪΧ 
τδη Εσκτεεήίδξ Ιαβδβήσαδξ ίαή τά ΰεήτδηεΪΨα τδη Λεταπτηθήαίδξ ΞεδΪεΥααατδζ 
(εΪΪεαφΦζ σπδηδαστοβ, τΧεάσά φαίΦΰκβ ΩαέαδΰδΪΨαζ, αγήδΰδΪΧσεήζ δήδασίνβτκβ, 
θδεΧΪάσά πτηθΨκβ, πήστδπδήάτήίοβ, ΩεΩαήοσεκβ). ΕπΨσάζ, δήείπεεαήοβεή τεΦθδβτα 
έΦαατα, πδη αφδεδξβ στδ δήδαίτήίν πεδσκπήίν, τδηζ σπδηδαστΦζ, τδ πενΪεαααα, τήζ 
επαφΦζ αε τήζ δήΥφδεεζ ηπάεεσΨεζ ίαή τα σηβεεΪαΫναεβα ήδεξαατα ίαή φεδβτΨΫεή Ϊήα τήζ 
δάανσήεζ σθΦσεήζ ίαή τάβ πεδΩδΰΧ τδη πεδΪεΥααατδζ. Η ΕΔΕ αε απνφασΧ τάζ απδεεΨ 
βα αβαέΦσεή αΦεδζ τδη δήδήίάτήίδξ ΦεΪδη τδη ΔΞΛΠ ίαή σε Υΰΰα πενσκπα, εφνσδβ τδ 
ίεΨβεή απαεαΨτάτδ Ϊήα τάβ ίαΰξτεεά ΰεήτδηεΪΨα τδη ΞεδΪεΥααατδζ.

Λρθρο 5
ΧροϋποθίΘΗις ΗγγρΕΚΰς

Η ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ απδφασΨΫεή Ϊήα τδβ αΦΪήστδ αεήέαν αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ πδη 
έα ΪΨβδηβ δείτδΨ στδ ΔΞΛΠ Ϊήα τδ είΥστδτε επναεβδ αίαδάααλίν Φτδζ, σξαφκβα ίαή 



αε τά σθετήίΧ πεηταβήίΧ απνφασά, ίαέοζ ίαή Ϊήα τδ θενβδ δάαδσΨεησάζ σθετήίΧζ 
πεδίΧεηγάζ τκβ έΦσεκβ αητοβ Ϊήα τδηζ εβδήαφεεναεβδηζ ηπδιάφΨδηζ.
Η πεδίΧεηγά πεδσδήδεΨΫεή:
α) Ρα απαεαΨτάτα πεδσνβτα τκβ ηπδιάφΨκβ Ϊήα εήσαΪκΪΧ στδ ΔΞΛΠ. 
Ω) Ράβ πεδέεσαΨα ηπδΩδΰΧζ δήίαήδΰδΪάτήίοβ. 
Ϊ) Ρδ Ϊεβήίν τενπδ αγήδΰνΪάσάζ ηπδιάφΨκβ. 
δ) Ρά δήεξέηβσά ηπδΩδΰΧζ δήίαήδΰδΪάτήίοβ.
Ν ηπδιΧφήδζ ηπδΩΥΰΰεή τα παεαίΥτκ δήίαήδΰδΪάτήίΥ:
α) ΑΨτάσά σηααετδθΧζ στδ ΔΞΛΠ.
Ω) ΑβτΨΪεαφδ πτηθΨδη Χ πτηθΨκβ εΰΰάβήίδξ ΑΕΘ Χ ΡΕΘ, Χ, σε πεεΨπτκσά πτηθήδξθκβ 
παβεπήστάαΨκβ τδη εγκτεεήίδξ, πήστδπδήάτήίν αβτήστδήθΨαζ ίαή ήσδτήαΨαζ απν τδ 
ΔΝΑΡΑΞ.
Ϊ) Ξήστδπδήάτήίν σπδηδοβ αε αβαΰητήίΧ ΩαέαδΰδΪΨα νΰκβ τκβ πεδπτηθήαίοβ 
ααέάαΥτκβ, στδ δπδΨδ αβαΪεΥφεταή ίαή δ Ωαέανζ τδη πτηθΨδη.
δ) ΒήδΪεαφήίν σάαεΨκαα στδ δπδΨδ αβαφΦεδβταή αβαΰητήίΥ δή σπδηδΦζ, ά 
επαΪΪεΰαατήίΧ εαπεήεΨα, ίαέοζ ίαή ά επήστάαδβήίΧ ίαή ίδήβκβήίΧ δεαστάεήντάτα τδη 
ηπδιάφΨδη.
ε) πναβάαα αΦθεή θήΰΨκβ (1000) ΰΦγεκβ, στδ δπδΨδ αβαφΦεδβταή τα επήστάαδβήίΥ 
εβδήαφΦεδβτα τδη ηπδιάφΨδη ίαή δή ΰνΪδή Ϊήα τδηζ δπδΨδηζ εβδήαφΦεεταή βα 
αίδΰδηέΧσεή τήζ σπδηδΦζ τδη ΔΞΛΠ.
στ) Ξήστδπδήάτήίν Ϊβοσάζ γΦβάζ Ϊΰοσσαζ: ΑπαήτεΨταή Χ i) απδδεήίτήίν Ϊβοσάζ τάζ 
αΪΪΰήίΧζ Χ ΪαΰΰήίΧζ Χ ΪεεααβήίΧζ Χ ήταΰήίΧζ Χ ήσπαβήίΧζ Χ εκσήίΧζ Ϊΰοσσαζ 
επήπΦδδη Β2 (ίαΰΧ Ϊβοσά) Χ αβοτεεδ τδ δπδΨδ ΪΨβεταή απδδείτν απν τδβ ΑΠΕΞ, Χ ii) 
ΞτηθΨδ γΦβάζ ΦήΰδΰδΪΨαζ Ϊήα τήζ παεαπΥβκ Ϊΰοσσεζ.
Πε νσδηζ δεβ ίατΦθδηβ αβτΨστδήθδ τΨτΰδ πεδΩΰΦπδβταή εγετΥσεήζ.
Πε πεεΨπτκσά Ϊβοσάζ ίαή δεξτεεάζ γΦβάζ Ϊΰοσσαζ ηπδΩΥΰΰεταή επΨσάζ τδ αβτΨστδήθδ 
πήστδπδήάτήίν.
Νή αΰΰδδαπδΨ ίαταέΦτδηβ πήστδπδήάτήίν επΥείεήαζ τάζ εΰΰάβήίΧζ Ϊΰοσσαζ απν 
ΠθδΰεΨδ ΜΦαζ ΕΰΰάβήίΧζ Γΰοσσαζ εβνζ ΑΕΘ Χ εΰΰάβήίν ΑπδΰητΧεήδ δεητεεδΩΥέαήαζ 
είπαΨδεησάζ Χ πτηθΨδ εΰΰάβνΪΰκσσδη Ξαβεπήστάαήαίδξ ΡαΧαατδζ.
Ϋ) ΑπδδεήίτήίΥ Ϊήα τηθνβ εεεηβάτήίΧ ίαή σηΪΪεαφήίΧ δεαστάεήντάτα, Ϊήα σηααετδθΧ 
σε είπαήδεητήίΥ πεδΪεΥααατα, ίαέοζ ίαή Ϊήα επαΪΪεΰαατήίΧ εαπεήεΨα σηβαφΧ πεδζ τδ 
πεδΨδ εήδΨίεησάζ. 
ά) ΦκτδτηπΨα τάζ αστηβδαήίΧζ ταητντάταζ.
έ) Δξδ σηστατήίΦζ επήστδΰΦζ, ίατΥ πεδτΨαάσά απν αΦΰά ΔΕΞ. Νή σηστατήίΦζ 
επήστδΰΦζ εΨβαή εαπήστεητήίΦζ ίαή δεβ επήστεΦφδβταή.

Λρθρο 6
ΞιΕΖικΕΘαΕ κΕι κριΙΰριΕ Ηπιλογΰς ΗιΘΕκΙίων

Η επήΰδΪΧ τκβ ηπδιάφΨκβ ΪΨβεταή σε τεεήζ φΥσεήζ:
Πτάβ  πεοτά φΥσά πεαΪαατδπδήεΨταή ά εαπενέεσαά ίατΥέεσά νΰκβ τκβ απαήτδξαεβκβ 
δήίαήδΰδΪάτήίοβ αεταγξ τκβ δπδΨκβ ίαή ά πήστδπδΨάσά Ϊβοσάζ τάζ γΦβάζ Ϊΰοσσαζ αε 
τάβ ίατΥέεσά αβτΨστδήθδη τΨτΰδη, δ δπδΨδζ  απδεεΨ βα εΨβαή: i) απδδεήίτήίν Ϊβοσάζ τάζ 
γΦβάζ Ϊΰοσσαζ επήπΦδδη Β2 (ίαΰΧ Ϊβοσά) Χ αβοτεεδ, σξαφκβα αε τδ σξστάαα τδη 
ΠηαΩδηΰΨδη τάζ Εηεοπάζ, τδ δπδΨδ ΪΨβεταή απδδείτν απν τδβ ΑΠΕΞ., Χ ii) TOEFL αε 
τδηΰΥθήστδβ 87 αδβΥδεζ στδ Internet-based test, Χ iii) ΑπδΰητΧεήδ δεητεεδΩΥέαήαζ Χ 
ΞτηθΨδ τεήτδΩΥέαήαζ είπαΨδεησάζ απν γεβνΪΰκσσδ ΞαβεπήστΧαήδ (τδ δπδΨδ Φθεή 
αβαΪβκεήσέεΨ απν τδ ΔΘΙΑΡΠΑ Χ ΔΝΑΡΑΞ), Χ iv) ΞτηθΨδ ΑΪΪΰήίΧζ –ΓαΰΰήίΧζ 
–ΓεεααβήίΧζ - ΘταΰήίΧζ Χ ΘσπαβήίΧζ ΦήΰδΰδΪΨαζ, Χ  v) Ξήστδπδήάτήίν απν τδ ΘΛΣΑ, 
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Ϊήα τά Ϊβοσά τκβ σΰαΩήίοβ ίαή ΰδήποβ Ωαΰίαβήίοβ Ϊΰκσσοβ. Νή ηπδιΧφήδή πδη δεβ 
εΨβαή ίΥτδθδή πήστδπδήάτήίδξ Ϊβοσάζ γΦβκβ Ϊΰκσσοβ Φθδηβ τά δηβατντάτα βα 
εγεταστδξβ ΪεαπτΥ Ϊήα βα απδδεΨγδηβ τά Ϊβοσά τάζ Ϊΰοσσαζ.  
ΙατΥ τά δεξτεεά φΥσά ΪΨβεταή ά αγήδΰνΪάσά τκβ ηπδιάφΨκβ αε τα εγΧζ ίεήτΧεήα ίαή 
τήζ αβτΨστδήθεζ αΦΪήστεζ ΩαέαδΰδΪΨεζ (σξαφκβα αε τδ Υεέεδ 4 παε. 1α τδη Μ. 
3685/2008):
α) Γεβήίνζ Ωαέανζ πτηθΨδη, πδΰΰαπΰασήαΫναεβδζ αε τδ σηβτεΰεστΧ πΦβτε (5): Φκζ 50 
ανεήα.
Ω) ΞεδάΪδξαεβά εεεηβάτήίΧ δεαστάεήντάτα, δάαδσήεξσεήζ  Χ σηααετδθΧ σε 
είπαήδεητήίΥ πεδΪεΥααατα ίήβάτήίντάταζ σπδηδαστοβ: αΦθεή δΦία (10) ανεήα.
Ϊ) Εβδεθναεβά επαΪΪεΰαατήίΧ εαπεήεΨα: αΦθεή δΦία (10) ανεήα.
δ) Δεξτεεδ πτηθΨδ ΰααΩΥβεή πΦβτε (5) ανεήα.
ε) Γβοσά δεξτεεάζ γΦβάζ Ϊΰοσσαζ επήπΦδδη Β2 ΰααΩΥβεή πΦβτε (5) ανεήα. Η ΕΔΕ 
αγήδΰδΪεΨ ίαή πεδίεΨβεή σε πεοτά σηβεδεΨασά τδηζ ηπδιάφΨδηζ αε ΩΥσά τα ίεήτΧεήα 
τάζ δεξτεεάζ φΥσάζ. Πτάβ σηβΦθεήα πεδκέεΨ τδβ σθετήίν ίατΥΰδΪδ τκβ πεδίεήέΦβτκβ 
ίατΥ τά δεξτεεά φΥσά στά ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ, ά δπδΨα πεδσίαΰεΨ τδηζ 
ηπδιάφΨδηζ Ϊήα σηααετδθΧ στάβ τεΨτά φΥσά.
Η τεΨτά φΥσά πεεήΰααΩΥβεή πεδφδεήίΧ σηβΦβτεηγά αε ίΰΨααία ΩαέαδΰνΪάσάζ απν 
αάδΦβ (0) Φκζ δΦία (10). Ν Ωαέανζ τάζ πεδφδεήίΧζ σηβΦβτεηγάζ πδΰΰαπΰασήΥΫεταή αε 
τδβ σηβτεΰεστΧ δξδ (2), δάΰαδΧ ά σηβΦβτεηγά ΰααΩΥβεή ίατ’ αβοτατδ νεήδ εΨίδσή (20) 
ανεήα. Η δήαδήίασΨα τάζ σηβΦβτεηγάζ ΪΨβεταή απν εήδήίΧ επήτεδπΧ 
ΙαέάΪάτοβ/Κείτνεκβ τκβ σηβεεΪαΫναεβκβ ΡαάαΥτκβ, ά δπδΨα σηΪίεδτεΨταή αε 
απνφασά τάζ ΕΔΕ.
Λε ΩΥσά τάβ τεΰήίΧ ΩαέαδΰδΪΨα ίΥέε ηπδιάφΨδη, ίαταετΨΫεταή ίατΥΰδΪδζ αε 
αγήδΰδΪήίΧ σεήεΥ. Ν τεΰήίνζ πΨβαίαζ επήτηθνβτκβ επήίηεοβεταή απν τάβ ΕΔΕ.
Πε πεεΨπτκσά ήσδΩαέαΨαζ εήσΥΪδβταή νΰδή δή ήσδΩαέαΧσαβτεζ ηπδιΧφήδή.
Νή επήτηθνβτεζ εβάαεεοβδβταή απν τά ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ ίαή ίαΰδξβταή βα 
απαβτΧσδηβ εΪΪεΥφκζ εβτνζ πΦβτε (5) άαεεοβ, αβ απδδΦθδβταή τάβ ΦβταγΧ τδηζ στδ 
αεταπτηθήαίν πενΪεαααα ίαή τδηζ νεδηζ ΰεήτδηεΪΨαζ τδη. Η αά απΥβτάσά απν 
επήΰεΪΦβτα ηπδιΧφήδ αΦσα στάβ παεαπΥβκ πεδέεσαΨα ήσδδηβααεΨ αε Υεβάσά 
απδδδθΧζ. Εφνσδβ ηπΥεγδηβ αεβΧσεήζ, ά ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ εβάαεεοβεή τδηζ 
ααΦσκζ επδαΦβδηζ στά σεήεΥ αγήδΰνΪάσάζ απν τδ σθετήίν ίατΥΰδΪδ επήτηθΨαζ.

Λρθρο 7
ΞιήρκΗιΕ ΘπουΖών

Η θεδβήίΧ δήΥείεήα Ϊήα τάβ απδβδαΧ τδη ΛΔΕ εΨβαή τεΨα (3) αίαδάααλίΥ εγΥαάβα Ϊήα 
τδ ΔΞΛΠ πΰΧεδηζ φδΨτάσάζ ίαή πεεήΰααΩΥβεή δξδ (2) εγΥαάβα δήδασίαΰΨαζ ίαή Φβα 
(1) εγΥαάβδ Ϊήα τάβ είπνβάσά τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ. 
Νή αεταπτηθήαίδΨ φδήτάτΦζ εΨβαή ηπδθεεκαΦβδή βα παεαίδΰδηέδξβ τήζ παεαδνσεήζ ίαή 
τήζ ΰδήπΦζ δεαστάεήντάτεζ πδη πεδΩΰΦπδβταή Ϊήα ίΥέε αΥέάαα. Ρδ επήτεεπτν νεήδ 
απδησήοβ, αδήαίεΨτκζ αβ πενίεήταή Ϊήα απδησΨεζ δήίαήδΰδΪάαΦβεζ Χ αά, εΨβαή αΦθεή 
τΦσσεεεήζ (4) τεΨκεεζ δήαΰΦγεήζ. ΕΥβ δ αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ σηΪίεβτεοβεή πΦβτε 
(5) απδησΨεζ Χ πεεήσσντεεεζ, έα πεΦπεή βα παεαίδΰδηέΧσεή εί βΦδη τδ αΥέάαα
ίαταΩΥΰΰδβταζ τα αβτΨστδήθα δΨδαίτεα. Πτάβ πεεΨπτκσά αητΧ ηπνίεήταή εί βΦδη στά 
δήαδήίασΨα αγήδΰνΪάσάζ, δπντε αβ ίαή Ϊήα δεξτεεά φδεΥ σηΪίεβτεοσεή πΦβτε (5) 
απδησΨεζ Χ απδτξθεή στάβ εγΦτασά τδη ααέΧαατδζ, δήαΪεΥφεταή απν τδ πενΪεαααα.
Πε εγαήεετήίΦζ πεεήπτοσεήζ εΨβαή δηβατνβ βα θδεάΪεΨταή αε αήτήδΰδΪάαΦβά απνφασά 
τάζ ΕΔΕ Υδεήα αβαστδΰΧζ τάζ φδΨτάσάζ Ϊήα θεδβήίν δήΥστάαα πδη δεβ επήτεΦπεταή βα 
ηπεεΩαΨβεή τδηζ δοδεία (12) αΧβεζ. Ν θενβδζ αβαστδΰΧζ φδΨτάσάζ τδη αεταπτηθήαίδξ 



φδήτάτΧ δεβ ηπδΰδΪΨΫεταή στά σηβδΰήίΧ θεδβήίΧ δήΥείεήα τάζ φδΨτάσάζ. ΛετΥ τά ΰΧγά 
τάζ αβαστδΰΧζ φδΨτάσάζ, δ φδήτάτΧζ εΨβαή ηπδθεεκαΦβδζ βα παεαίδΰδηέΧσεή νΰα τα 
ααέΧαατα, σεαήβΥεήα, πεαίτήίΦζ ασίΧσεήζ ί.ΰπ. στα δπδΨα δεβ εΨθε αγήδΰδΪάέεΨ 
επήτηθοζ πεήβ απν τάβ αβαστδΰΧ φδΨτάσΧζ τδη. Ν αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ, δ δπδΨδζ 
ΦΰαΩε αβαστδΰΧ φδΨτάσάζ, νταβ επαβΦΰέεή αετΥ απν αΨτάσΧ τδη στά φδΨτάσΧ τδη,
εγαίδΰδηέεΨ βα ηπΥΪεταή στδ ίαέεστοζ φδΨτάσάζ τδη θενβδη εΪΪεαφΧζ τδη κζ 
αεταπτηθήαίδξ φδήτάτΧ.
Λε απνφασά τάζ ΕΔΕ εΨβαή δηβατνβ βα παεατεΨβεταή ίατΥ Φβα (1) Φτδζ δ θενβδζ 
φδΨτάσάζ Χ/ίαή δ θενβδζ είπνβάσάζ ίαή ίατΥέεσάζ τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ 
εεΪασΨαζ.
Πε ίΥέε πεεΨπτκσά, πΥβτκζ, αίναά ίαή αε θεΧσά τκβ δηβατδτΧτκβ τκβ πεδάΪδξαεβκβ 
παεαΪεΥφκβ 2 ίαή 3 τδη παενβτδζ Υεέεδη, δ αβοτατδζ θενβδζ Ϊήα τάβ πεεΥτκσά τκβ 
σπδηδοβ ίαή τάβ ίατΥέεσά τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ τδη ΔΞΛΠ δεβ 
απδεεΨ βα ηπεεΩεΨ τα τεΨα (3) Φτά απν τάβ εΪΪεαφΧ τδη αεταπτηθήαίδξ φδήτάτΧ στδ 
ΞενΪεαααα φδΨτάσάζ.
Η δήδασίαΰΨα τκβ ααέάαΥτκβ ΪΨβεταή ίατΥ τήζ οεεζ πδη ίαέδεΨΫδβταή αε απνφασά τάζ 
ΕΔΕ ίαή απδεεΨ επΨσάζ βα ΪΨβεταή ίαή τδ ΠΥΩΩατδ Χ/ίαή τάβ ΙηεήαίΧ, Ϊήα βα 
δήεηίδΰξβδβταή δή εεΪαΫναεβδή Χ ασίδξβτεζ επΥΪΪεΰαα αεταπτηθήαίδΨ φδήτάτΦζ. Η 
ίατΥετήσά τδη πεδΪεΥααατδζ δήδασίαΰΨαζ ίαέδεΨΫεταή απν τάβ ΕΔΕ.
Η Φβαεγά ίαή ΰΧγά τκβ εγααΧβκβ ίαέδεΨΫεταή απν τάβ ΕΔΕ. Ρδ ίΥέε εγΥαάβδ δήαείεΨ 
13 εΩδδαΥδεζ. 

Λρθρο 8
ΫποχρΗώΘΗις μΗΙΕπΙυχιΕκών ΚοιΙηΙών

Νή φδήτάτΦζ τδη ΔΞΛΠ εΨβαή ηπδθεεκαΦβδή:
α) Μα παεαίδΰδηέδξβ ίαβδβήίΥ τα ααέΧαατα τδη ήσθξδβτδζ πεδΪεΥααατδζ σπδηδοβ, 
ηπδΪεΥφδβταζ στδ παεδησήδΰνΪήδ.
Ω) Μα ηπδΩΥΰΰδηβ αΦσα στήζ πεδΩΰεπναεβεζ πεδέεσαΨεζ τήζ απαήτδξαεβεζ εεΪασΨεζ 
Ϊήα ίΥέε αΥέάαα.
Ϊ) Μα πεδσΦεθδβταή στήζ πεδΩΰεπναεβεζ εγετΥσεήζ.
δ) Μα ηπδΩΥΰΰδηβ αΦθεή τάβ άαεεδαάβΨα πδη αβαίδήβοβεταή απν τά ΓεαααατεΨα τάβ 
Φβτηπά δΧΰκσά αε τδ αΥέάαα Χ τα ααέΧαατα επήΰδΪΧζ πδη επήέηαδξβ βα 
παεαίδΰδηέΧσδηβ ίΥέε εγΥαάβδ.
ε) Μα ηπδΩΥΰΰδηβ στά ΓεαααατεΨα, πεήβ απν τάβ αγήδΰνΪάσά τάζ αεταπτηθήαίΧζ 
δήπΰκαατήίΧζ τδηζ εεΪασΨαζ, ηπεξέηβά δΧΰκσά ντή σε αητΧβ δεβ πεεήΦθδβταή στδήθεΨα 
ΰδΪδίΰδπΧζ.
στ) Μα είπΰάεοβδηβ τήζ δήίδβδαήίΦζ τδηζ ηπδθεεοσεήζ στήζ άαεεδαάβΨεζ πδη 
δεΨΫδβταή απν τά ΓεαααατεΨα τδη ΞεδΪεΥααατδζ.
Ϋ) Μα σΦΩδβταή ίαή βα τάεδξβ τήζ απδφΥσεήζ τάζ ΕΔΕ ίαέοζ ίαή τάβ αίαδάααλίΧ 
δεδβτδΰδΪΨα.
ά) Νή ηπντεδφδή φδήτάτΦζ εΨβαή επήπΰΦδβ ηπδθεεκαΦβδή, αε απνφασά τάζ ΕΔΕ, βα 
πεδσφΦεδηβ ΦεΪδ φεδβτήστάεήαίν στα ααέΧαατα ίαή στάβ Έεεηβα Ϊήα τδ ΔΞΛΠ.
Η αά τΧεάσά νΰκβ τκβ παεαπΥβκ, θκεΨζ σδΩαεΧ ίαή τείαάεήκαΦβά δήίαήδΰδΪΨα, 
απδτεΰεΨ ΰνΪδ απδίΰεήσαδξ τδη φδήτάτΧ απν τδ ΞενΪεαααα.
Ν αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ πδη έα ίαταΰάφέεΨ βα αβτήΪεΥφεή σε εεΪασΨεζ Χ εγετΥσεήζ 
Ϊήα πεοτά φδεΥ, έα απδίΰεΨεταή απν τάβ εγΦτασά τδη αβτΨστδήθδη ααέΧαατδζ, έα 
ΩαέαδΰδΪεΨταή αε Ε (ΑπδτηθΨα/ΕπαβΥΰάιά) ίαή έα ηπδθεεοβεταή βα παεαίδΰδηέΧσεή 
εί βΦδη τδ αΥέάαα τάβ επναεβά πεεΨδδδ αε τήζ αβΥΰδΪεζ πενσέετεζ δήίδβδαήίΦζ 
ηπδθεεοσεήζ. Η δεξτεεά φδεΥ ίατΥ τάβ δπδΨα έα ίαταΰάφέεΨ βα αβτήΪεΥφεή στά 
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δήΥείεήα τκβ σπδηδοβ τδη, επήφΦεεή τάβ δεήστήίΧ δήαΪεαφΧ τδη φδήτάτΧ απν τδ 
ΞενΪεαααα.
Πε πεεήπτοσεήζ ΰδΪδίΰδπΧζ Χ παεΥΰεήιάζ αβαφδεΥζ (νπκζ δεΨΫδβταή απν τδ Υεέεδ 16 
τδη παενβτδζ) στά αεταπτηθήαίΧ δήπΰκαατήίΧ εεΪασΨα, ά εΰΥθήστά ίξεκσά, αετΥ απν 
απνφασά τάζ ΕΔΕ, εΨβαή ά ηπδθεΦκσά τδη φδήτάτΧ βα επήΰΦγεή Υΰΰδβ επήΩΰΦπδβτα 
ίαέάΪάτΧ αε δήαφδεετήίν έΦαα ΔήπΰκαατήίΧζ ίαή βα επαβαΰΥΩεή τδ τεΨτδ εγΥαάβδ αε 
αβΥΰδΪεζ πενσέετεζ δήίδβδαήίΦζ ηπδθεεοσεήζ, εβο αΦΪήστά ίξεκσά απδεεΨ βα εΨβαή ά 
δεήστήίΧ δήαΪεαφΧ τδη απν τδ ΞενΪεαααα. Αβ Φθεή απδφδήτΧσεή, ΪΨβεταή αβΥίΰάσά 
τδη Λεταπτηθήαίδξ Δήπΰοαατδζ ίαή πεδοέάσά τδη έΦαατδζ απν τάβ ΕΔΕ στδ 
Δήίαστήίν ΓεαφεΨδ τδη ΞαβεπήστάαΨδη Ϊήα τά δήεβΦεΪεήα τκβ σθετήίοβ βδαήίοβ 
δήαδήίασήοβ.

Λρθρο 9
ΫποχρΗώΘΗις ΖιΖΕΘκόνΙων

Ν ηπεξέηβδζ (σε πεεΨπτκσά σηβδήδασίαΰΨαζ: δή ηπεξέηβδή) Ϊήα τά δήδασίαΰΨα 
ααέΧαατδζ στδ ΔΞΛΠ εΨβαή ηπδθεεκαΦβδζ:
α) Μα τάεεΨ πήστΥ ίαή επαίεήΩοζ τδ πενΪεαααα ίαή τδ κεΥεήδ τκβ παεαδνσεκβ τδη 
ααέΧαατδζ.
Ω) Μα εΰΦΪθεή αβ δή φδήτάτΦζ πδη εΨβαή παενβτεζ ίαή ανβδ αητδΨ Φθδηβ ηπδΪεΥιεή στδ 
παεδησήδΰνΪήδ.
Ϊ) Μα ίαέδεΨΫεή τδ πεεήεθναεβδ τδη αεταπτηθήαίδξ ααέΧαατδζ, στδ πΰαΨσήδ τάζ ξΰάζ 
τάζ εήδήίντεεάζ έεαατήίΧζ τδη, αε τενπδ αίαδάααλίΥ ΦΪίηεδ ίαή σξαφκβδ αε τήζ 
τεΦθδησεζ εγεΰΨγεήζ, νπκζ αητν πεδίξπτεή, αεταγξ Υΰΰκβ, απν τά θεΧσά δήεέβοζ 
ίαέήεεκαΦβκβ σξΪθεδβκβ σηΪΪεαααΥτκβ ίαή ΰδήποβ επήστάαδβήίοβ δάαδσήεηαΥτκβ 
απν τά δήεέβΧ ΩήΩΰήδΪεαφΨα.
δ) Μα τάεεΨ τδηΰΥθήστδβ δξδ (2) οεεζ ΪεαφεΨδη τάβ εΩδδαΥδα, πδη έα επήτεΦπδηβ τάβ 
απενσίδπτά επήίδήβκβΨα τκβ φδήτάτοβ ααΫΨ τδη Ϊήα έΦαατα πδη Υπτδβταή τκβ 
σπδηδοβ τδηζ ίαή τδη σηΪίείεήαΦβδη ααέΧαατδζ.
ε) ΙατΥ τάβ Φβαεγά τδη εγααΧβδη, βα ηπδΩΥΰΰεή πεδζ δήαβδαΧ στά ΓεαααατεΨα τδη 
ΔΞΛΠ τδ αβαΰητήίν πενΪεαααα δήδασίαΰΨαζ τδη ααέΧαατδζ (syllabus), πδη έα 
ίαΰξπτεή σε εΩδδααδήαΨα ΩΥσά τάβ ξΰά Ϊήα ίΥέε δήδασίναεβά εβντάτα τδη ααέΧαατδζ, 
πεδτΥσεήζ θαεαίτάεήστήίοβ πεεήπτοσεκβ Ϊήα αεΰΦτά, ίαέοζ ίαή τά σθετήίΧ σξΪθεδβά 
ΩήΩΰήδΪεαφΨα ίαή αεέεδΪεαφΨα.
στ) Ρα αΦΰά τκβ Ρεήαεΰοβ ΠηαΩδηΰεητήίοβ Επήτεδποβ τκβ αεταπτηθήαίοβ 
δήπΰκαατήίοβ εεΪασήοβ ηπδθεεδξβταή βα ηπδΩΥΰΰδηβ στά ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ τδ 
Φβτηπδ ΩαέαδΰδΪΨαζ ίαή αγήδΰνΪάσάζ τάζ εεΪασΨαζ Ϊήα ΦΪίεήσά απν τάβ ΕΔΕ τδη 
ΔΞΛΠ.
Ϋ) ΙΥέε δήδΥσίκβ Φθεή τάβ ηπδθεΦκσά βα απδδΦθεταή τδβ δεήσαν τδη απν τάβ ΕΔΕ κζ 
ΠηαΩδξΰδη Ππδηδοβ Ϊήα Φβαβ αεήέαν αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ. Ν ΠξαΩδηΰδζ Φθεή τάβ 
εηέξβά τάζ παεδθΧζ σηαΩδηΰοβ πεδζ τδηζ φδήτάτΦζ σθετήίΥ αε τά δήπΰκαατήίΧ 
εεΪασΨα ίαή Υΰΰα σηβαφΧ έΦαατα. Ν δεήσανζ τδη ΠηαΩδξΰδη πεαΪαατδπδήεΨταή ίατΥ
τδ 2δ εγΥαάβδ τδη ΔΞΛΠ. ΑβτήίατΥστασά τδη ΠηαΩδξΰδη δεβ εΨβαή δηβατΧ, παεΥ 
ανβδ Ϊήα αβαπντεεπτδ ΰνΪδ πδη ίεΨβεταή απν τάβ ΕΔΕ.
έ) ΙΥέε δήδΥσίκβ τδη ΔΞΛΠ δφεΨΰεή βα σΦΩεταή ίαή βα τάεεΨ τήζ απδφΥσεήζ τάζ ΕΔΕ 
ίαέοζ ίαή τάβ αίαδάααλίΧ δεδβτδΰδΪΨα (π.θ. βα αά θεάσήαδπδήεΨ αεταπτηθήαίδξζ 
φδήτάτΦζ Ϊήα ήδΨδηζ εεεηβάτήίδξζ σίδπδξζ).
Η αά τΧεάσά νΰκβ τκβ παεαπΥβκ, θκεΨζ σδΩαεΧ ίαή τείαάεήκαΦβά δήίαήδΰδΪΨα, 
απδτεΰεΨ ΰνΪδ Ϊήα δήαίδπΧ, αε απνφασά τάζ ΕΔΕ, τάζ δήδαίτήίΧζ Χ Υΰΰάζ σθΦσάζ τδη 
δήδΥσίδβτα αε τδ ΞενΪεαααα.



Λρθρο 10
ΜξιολόγηΘη μΗΙΕπΙυχιΕκών ΚοιΙηΙών

Η αγήδΰνΪάσά τκβ αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ Ϊήα ίΥέε αΥέάαα ΪΨβεταή απν τδβ 
δήδΥσίδβτα αε σηβδηασαν εεΪασήοβ ίαή εγετΥσεκβ πεδνδδη. Ν τενπδζ εγΦτασάζ ίαή 
ΩαέαδΰδΪΨαζ τκβ φδήτάτοβ δήασφαΰΨΫεή τδ αδήΥΩΰάτδ, τάβ αβτήίεήαεβήίντάτα, τά 
δήαφΥβεήα ίαή τά σηβΦπεήα. Η αγήδΰνΪάσά τκβ επήδνσεκβ τκβ φδήτάτοβ ΪΨβεταή, απν τδ 
6 Φκζ τδ 10 αε δηβατντάτα ΩαέαδΰνΪάσάζ: 6, 7, 8, 9, 10, ΕΚΚ (Εΰΰήποζ), ίαή Ε 
(ΑπδτηθΨα, ΕπαβΥΰάιά).
α) Βαέανζ ΕΚΚ (Εΰΰήποζ) δΨδεταή απν τδ δήδΥσίδβτα στάβ πεεΨπτκσά πδη δ φδήτάτΧζ, 
εγαήτΨαζ σδΩαεδξ ΰνΪδη, δεβ Φθεή δΰδίΰάεοσεή δπδήαδΧπδτε απν τήζ ηπδθεεοσεήζ πδη 
ηπΥΪδβταή στήζ δήαδήίασΨεζ αγήδΰνΪάσάζ τδη ααέΧαατδζ (π.θ. αά πεδσΦΰεησά σε 
εγΦτασά Χ ά αά εαπενέεσαά παεΥδδσά ηπδθεεκτήίΧζ εεΪασΨαζ Ϊήα ΰνΪδηζ ηΪεΨαζ). Ν 
Ωαέανζ ΕΚΚ απδεεΨ βα αβτήίατασταέεΨ αε Ωαέαν επήτηθΨαζ αΦθεή τδ πΦεαζ τκβ 
ααέάαΥτκβ τδη επναεβδη εγααΧβδη (13ά εΩδδαΥδα ααέάαΥτκβ). Αητν 
πεαΪαατδπδήεΨταή ανβδ εφνσδβ δ φδήτάτΧζ είπΰάεοσεή αΦθεή τντε νΰεζ τήζ είίεεαεΨζ 
ηπδθεεοσεήζ τδη σθετήίΥ αε τδ αΥέάαα, πεΥΪαα τδ δπδΨδ ΪβκστδπδήεΨταή στά 
ΓεαααατεΨα αε σθετήίν ΦΪΪεαφδ τδη δήδΥσίδβτα. Αβ αητν δε σηαΩεΨ αΦσα στάβ 
παεαπΥβκ πεδέεσαΨα, δ φδήτάτΧζ ηπδθεεδξταή βα επαβαΰΥΩεή τδ αΥέάαα
ίαταΩΥΰΰδβταζ τα αβτΨστδήθα δΨδαίτεα.
Ω) Βαέανζ Ε (ΑπδτηθΨα, ΕπαβΥΰάιά) αβτήστδήθεΨ σε Ωαέαν ίΥτκ απν Φγή (6) Χ στάβ 
πεεΨπτκσά πδη δ φδήτάτΧζ δεβ παεδησήαστεΨ αδήίαήδΰνΪάτα στήζ εγετΥσεήζ. Πτάβ 
πεεΨπτκσά αητΧ δ φδήτάτΧζ επαβεγετΥΫεταή αΨα ανβδ φδεΥ, σε επαβαΰάπτήίΧ εγΦτασά 
πδη ΰααΩΥβεή θοεα αΦσα σε δήΥστάαα τεσσΥεκβ (4) αάβοβ απν τάβ Φίδδσά τκβ 
απδτεΰεσαΥτκβ. Ρα απδτεΰΦσαατα τκβ επαβαΰάπτήίοβ αητοβ εγετΥσεκβ πεΦπεή βα 
απδσταΰδξβ στά ΓεαααατεΨα αΦσα σε αΨα (1) εΩδδαΥδα απν τά δήεβΦεΪεήΥ τδηζ. ΕΥβ δ 
φδήτάτΧζ απδτξθεή ίαή πΥΰή, Φθεή τά δηβατντάτα, Ϊήα τεΰεηταΨα φδεΥ, βα επαβαΰΥΩεή τδ 
αΥέάαα (αε τάβ αβτΨστδήθά δήίδβδαήίΧ επήΩΥεηβσά) ίατΥ τδ επναεβδ εγΥαάβδ, στδ 
δπδΨδ αητν Φθεή πεδΪεαααατήστεΨ βα δήδαθέεΨ. Πτάβ πεεΨπτκσά πδη δ φδήτάτΧζ 
απδτξθεή σε αητΧ τάβ εγΦτασά Χ δεβ εαφαβήστεΨ, δήαΪεΥφεταή απν τδ ΞενΪεαααα αε 
απνφασά τάζ ΕΔΕ.
Ν φδήτάτΧζ έα πεΦπεή βα Φθεή εγετασέεΨ επήτηθοζ σε νΰα τα ααέΧαατα πδη απαήτδξβταή 
απν τδ ΔΞΛΠ, πεδίεήαΦβδη βα τδη επήτεαπεΨ ά είπνβάσά δήπΰκαατήίΧζ
αεταπτηθήαίΧζ εεΪασΨαζ.
Η ίεΨσά ίαή ά ΩαέαδΰνΪάσά τάζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ ΪΨβεταή απν τεήαεΰΧ 
εγεταστήίΧ επήτεδπΧ αε δηβατντάτα ΩαέαδΰνΪάσάζ απν Φγή (6) Φκζ δΦία (10).
Νή δήδΥσίδβτεζ ηπδθεεδξβταή βα είδΨδδηβ τα απδτεΰΦσαατα τκβ εγετΥσεκβ τδ 
αεΪντεεδ αΦσα σε δήΥστάαα δείαπΦβτε (15) άαεεοβ απν τάβ άαΦεα εγΦτασάζ. Τστνσδ, 
εήδήίΥ Ϊήα τάβ πεεΨπτκσά επαβαΰάπτήίοβ εγετΥσεκβ, ήσθξεή ά Ωεαθξτεεά πεδέεσαΨα 
τάζ πεεΨπτκσάζ Ω΄ τδη παενβτδζ Υεέεδη.
Ν Ωαέανζ τδη Λεταπτηθήαίδξ Δήπΰοαατδζ ΕήδΨίεησάζ εγΥΪεταή απν τά δήαΨεεσά δήΥ 
τδη αεήέαδξ δοδεία (12) τδη αέεδΨσαατδζ α) τκβ Ωαέαοβ τκβ δίτο (8) ααέάαΥτκβ (4 
ααέάαΥτκβ τδη Α' ίαή 4 ααέάαΥτκβ τδη Β' εγααΧβδη) ίαή Ω) τδη Ωαέαδξ τάζ 
αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ πδΰΰαπΰασήασαΦβδη αε τδβ σηβτεΰεστΧ 
τΦσσεεα (4), Χτδή Ωαέανζ πτηθΨδη = (Υέεδήσαα Ωαέαοβ 8 ααέάαΥτκβ) + (Ωαέανζ 
δήπΰκαατήίΧζ Σ 4) δήΥ 12. Ν Ωαέανζ τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ 
εγΥΪεταή απν τδ αΦσδ νεδ τάζ ΩαέαδΰνΪάσΧζ τάζ απν τα τεΨα αΦΰά τάζ εγεταστήίΧζ 
επήτεδπΧζ. Η ίΰΨααία ίαταβδαΧζ τκβ Ωαέαοβ Ϊήα τδβ θαεαίτάεήσαν τδη τΨτΰδη 
σπδηδοβ εΨβαή:
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ΑΟΘΠΡΑ: 8,50 ΕΤΠ 10,00
ΚΘΑΜ ΙΑΚΤΠ: 6,50 ΕΤΠ 8,49
ΙΑΚΤΠ: 6,00 ΕΤΠ 6,49

Λρθρο 11
ΜξιολόγηΘη μΕθημήΙων κΕι ΖιΖΕΘκόνΙων

Η αγήδΰνΪάσά νΰκβ τκβ ααέάαΥτκβ δήεβεεΪεΨταή απν τά ΛΝΔΘΞ τδη ΑΞΘ, σξαφκβα 
αε τα ήσθξδβτα πεντηπα ίαή ίαβνβεζ, ίαέοζ ίαή απν τδηζ φδήτάτΦζ τδη ΔΞΛΠ. ΛετΥ 
τάβ δΰδίΰΧεκσά εβνζ ααέΧαατδζ, δή αεταπτηθήαίδΨ φδήτάτΦζ αγήδΰδΪδξβ αητν αε 
ΩΥσά άΰείτεδβήίν εεκτάαατδΰνΪήδ πδη σηαπΰάεοβδηβ, τδ δπδΨδ ίαΰξπτεή τδ αΥέάαα 
κζ πεδζ τδ πεεήεθναεβδ, τδβ τενπδ δήδασίαΰΨαζ, τδ Ωαέαν σησθΦτήσΧζ τδη αε τάβ 
πεΥγά ίαή τήζ ίατεηέηβτΧεήεζ αεθΦζ τδη αεταπτηθήαίδξ πεδΪεΥααατδζ.
ΑγήδΰνΪάσά Δήδασίνβτκβ:
α) Η αγήδΰνΪάσά τδη δήδΥσίδβτα απν τδηζ αεταπτηθήαίδξζ φδήτάτΦζ ΪΨβεταή αε 
ίεήτΧεήα τήζ Ϊβοσεήζ ίαή τάβ ήίαβντάτα αετΥδδσΧζ τδηζ στδηζ φδήτάτΦζ, τδ επΨπεδδ τάζ 
πεδετδήαασΨαζ τδη, τά θεάσήαδπδΨάσά τάζ πΰΦδβ σξΪθεδβάζ ίαή δήεέβοζ ίαέήεεκαΦβάζ 
-Ϊήα ηιάΰδξ επήπΦδδη αεταπτηθήαίΦζ σπδηδΦζ- ΩήΩΰήδΪεαφΨαζ, τάβ πεδέηαΨα τδη βα 
απαβτΥ σε εεκτΧσεήζ, τάβ ΦΪίαήεά ΩαέαδΰνΪάσά ίαή επήστεδφΧ εεΪασήοβ ίαή Ϊεαπτοβ 
εγετΥσεκβ, τάβ τΧεάσά τκβ κεοβ δήδασίαΰΨαζ τδη ααέΧαατδζ ίαή τκβ κεοβ 
ΪεαφεΨδη, ίΰπ.
Ω) Η αγήδΰνΪάσά τκβ δήδασίνβτκβ απν τδηζ αεταπτηθήαίδξζ φδήτάτΦζ ΪΨβεταή αε
εηέξβά τάζ ΓεαααατεΨαζ τδη ΔΞΛΠ τήζ δξδ τεΰεηταΨεζ εΩδδαΥδεζ τάζ δήδασίαΰΨαζ Ϊήα 
ίΥέε δήδΥσίδβτα. Η αβΥΰησά τκβ δεδδαΦβκβ τάζ αγήδΰνΪάσάζ αε τήζ παεατάεΧσεήζ 
τκβ αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ ίαή δή σηΪίεήτήίδΨ πΨβαίεζ ίαταετΨΫδβταή αε εηέξβά τάζ 
ΓεαααατεΨαζ.

Λρθρο 12
ΞιΖΕκΙικό προΘωπικό

Νή δήδΥσίδβτεζ στδ ΔΞΛΠ δεΨΫδβταή απν τάβ ΕΔΕ. Ρα ίεήτΧεήα επήΰδΪΧζ τκβ 
δήδασίνβτκβ στδ ΔΞΛΠ εΨβαή ά σηβΥφεήα τάζ εήδήίντάταζ, τάζ εαπεήεΨαζ ίαή τδη 
δήδαίτήίδξ ίαή εεεηβάτήίδξ τδηζ ΦεΪδη αε τδ αβτήίεΨαεβδ τδη ΔΞΛΠ. Ρδ ίεήτΧεήδ τάζ 
απδτεΰεσαατήίΧζ ίαή αεαδβήίΧζ σηβεεΪασΨαζ ηπεεήσθξεή τκβ ήεεαεθήίοβ αβτήΰΧιεκβ. 
Ρνσδ Ϊήα τά δήδΨίάσά νσδ ίαή Ϊήα τδηζ δήδΥσίδβτεζ στδ ΔΞΛΠ αβαΪίαΨα εΨβαή ά 
πεδσΧΰκσά στά φήΰδσδφΨα ίαή τήζ δήεπήστάαδβήίΦζ αεθΦζ τδη ΞεδΪεΥααατδζ.
Ρά δήδασίαΰΨα τκβ ααέάαΥτκβ ίαή τήζ ασίΧσεήζ στδ ΔΞΛΠ απδεδξβ βα 
αβαΰααΩΥβδηβ:
α) ΙαέάΪάτΦζ ίαή ΚΦίτδεεζ τκβ σηβεεΪαΫναεβκβ ΞαβεπήστάαΨκβ Χ Υΰΰδη Α.Ε.Θ., 
απδθκεΧσαβτεζ ΰνΪκ δεΨδη άΰήίΨαζ ίαέάΪάτΦζ, επήσίΦπτεζ ίαέάΪάτΦζ ίαή εήδήίδΨ 
επήστΧαδβεζ.
Ω) ΕεεηβάτΦζ αβαΪβκεήσαΦβκβ εεεηβάτήίοβ ήδεηαΥτκβ τάζ άαεδαπΧζ Χ τάζ 
αΰΰδδαπΧζ, δή δπδΨδή εΨβαή ίΥτδθδή δήδαίτδεήίδξ δήπΰοαατδζ ίαή Φθδηβ επαείΧ 
επήστάαδβήίΧ σηΪΪεαφήίΧ Χ εεεηβάτήίΧ δεαστάεήντάτα.
Ϊ) ΕπήστΧαδβεζ αβαΪβκεήσαΦβδη ίξεδηζ, δή δπδΨδή δήαέΦτδηβ εγεήδήίεηαΦβεζ Ϊβοσεήζ Χ 
σθετήίΧ εαπεήεΨα στδ Ϊβκστήίν αβτήίεΨαεβδ τδη ΔΞΛΠ, εφνσδβ πΰάεδξβ τήζ 
πεδμπδέΦσεήζ τδη Υεέεδη 5 παε. 1 τδη Μ. 3685/2008. ίαή τδη Υεέεδη 26 παε. 10 τδη 
Μ. 3549/2007.
Η επήΰδΪΧ τκβ δήδασίνβτκβ στδ ΔΞΛΠ ΪΨβεταή απν τάβ ΕΔΕ, αε ΩΥσά τα παεαίΥτκ 
ίεήτΧεήα:



α) Ρά σηβΥφεήα τδη Ϊβκστήίδξ αβτήίεήαΦβδη τδη ηπδιάφΨδη, σξαφκβα αε τδ 
ΩήδΪεαφήίν τδη σάαεΨκαα, αε τήζ απαήτΧσεήζ τκβ ααέάαΥτκβ τδη ΔΞΛΠ, τα δπδΨα έα 
αβαΰΥΩεή βα δήδΥγεή.
Ω) Ρά δήαέεσήαντάτα τδη ηπδιάφΨδη στδ ΔΞΛΠ Ϊήα τδηΰΥθήστδβ δξδ (2) αίαδάααλίΥ 
Φτά, Φτσή οστε βα ίαέΨσταταή δηβατΧ ά δΰδίΰΧεκσά τάζ δήδασίαΰΨαζ τδη ααέΧαατδζ 
ίαή ά επΨΩΰειά ίαή εγΦτασά τκβ αεταπτηθήαίοβ δήπΰκαατήίοβ εεΪασήοβ τήζ δπδΨεζ έα 
αβαΰΥΩεή.
Ω) Ρδ δάαδσήεηαΦβδ εεεηβάτήίν ΦεΪδ τδη ηπδιάφΨδη, τδ δπδΨδ Ϊήα τδηζ δήδΥσίδβτεζ 
αφδεΥ ίηεΨκζ σε επήστάαδβήίΥ πεεήδδήίΥ δήεέβδξζ ίηίΰδφδεΨαζ.
Ϊ) Ρήζ τηθνβ πεδάΪδξαεβεζ αγήδΰδΪΧσεήζ φδήτάτοβ, ίηεΨκζ απν ααέΧαατα 
αεταπτηθήαίδξ επήπΦδδη.
Η κεήαΨα απδΫάαΨκσά τκβ δήδασίνβτκβ Ϊήα τά δήδασίαΰΨα ίαέοζ ίαή ά απδΫάαΨκσΧ 
τδηζ Ϊήα τάβ επΨΩΰειά δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ εηέαΨΫδβταή αε απνφασά τάζ ΕΔΕ τδη 
ΔΞΛΠ.
Νή δήδΥσίδβτεζ Χ δ δήδΥσίκβ, απδεεΨ βα πεδσίαΰΦσεή εγεήδήίεηαΦβδηζ επήστΧαδβεζ 
Ϊήα βα δοσδηβ δήαΰΦγεήζ ίατΥ τά δήΥείεήα τδη ααέΧαατδζ. Νή πεδσίείΰάαΦβδή 
επήστΧαδβεζ απδεδξβ βα ίαΰξπτδηβ σηβδΰήίΥ νθή πεεήσσντεεεζ τκβ τεσσΥεκβ (4) 
δήαΰΦγεκβ. 

Λρθρο 13 
ΤΕθΰμΕΙΕ

Ρα ααέΧαατα πδη πεΦπεή βα παεαίδΰδηέΧσεή ίατΥ εγΥαάβδ ίΥέε φδήτάτΧζ 
ίαέδεΨΫδβταή απν τα πεδΩΰεπναεβα στδ Υεέεδ 6 τδη ΦΕΙ 3486/31.10.2016, τ. Ω΄ 
νπκζ αητΥ εγεήδήίεξδβταή ίατ’ Φτδζ αε απνφασά τάζ ΕΔΕ.
Η ΕΔΕ αε απνφασΧ τάζ αβαέΦτεή σε ΙαέάΪάτΦζ ίαή ΚΦίτδεεζ, πδη Φθδηβ δάΰοσεή 
εΪΪεΥφκζ τά σθετήίΧ ετδήαντάτΥ τδηζ, τα ααέΧαατα πδη έα δήδΥγδηβ ίατΥ τδ επναεβδ 
αίαδάααλίν Φτδζ.

Λρθρο 14
ΤΗΙΕπΙυχιΕκΰ ΖιπλωμΕΙικΰ ΗργΕΘαΕ

ΙατΥ τα τΦΰά τδη 2δη ΕγααΧβδη, δ αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ δφεΨΰεή βα ετδήαΥσεή 
πεδίαταείτήίν πεεΨΪεαααα Φεεηβαζ Ϊήα τάβ είπνβάσά δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ σε 
σηβεεΪασΨα αε τδβ επήΩΰΦπδβτα σξαΩδηΰδ ίαέάΪάτΧ πδη δεΨΫεταή απν τάβ ΕΔΕ. Ν 
επήΩΰΦπκβ απδεεΨ βα εΨβαή: α) ΙαέάΪάτΧζ Χ ΚΦίτδεαζ τκβ σηααετεθνβτκβ στδ ΔΞΛΠ 
ΡαάαΥτκβ Χ Ω) ΙαέάΪάτΧζ Χ ΚΦίτδεαζ Υΰΰκβ ΡαάαΥτκβ τκβ σηβεεΪαΫναεβκβ 
ΞαβεπήστάαΨκβ Χ Υΰΰδη ΑΕΘ, δ δπδΨδζ Φθεή εγ δΰδίΰΧεδη αβΥέεσά δήδασίαΰΨαζ 
ααέΧαατδζ στδ ΔΞΛΠ. Η απδδδθΧ τδη έΦαατδζ τάζ ΛεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ 
εεΪασΨαζ επήίηεοβεταή αε απνφασά τάζ ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ.
Ρδ έΦαα τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ εΪΪεΥφεταή σε εήδήίν ίατΥΰδΪδ 
αεταπτηθήαίοβ αεΰετοβ πδη τάεεΨταή στά ΓεαααατεΨα. Πτδβ ίατΥΰδΪδ αητνβ 
πεεήΰααΩΥβδβταή απαεαήτΧτκζ τα δβδαατεποβηαα τδη ηπδιάφΨδη ίαή τδη σξαΩδηΰδη, 
ά άαεεδαάβΨα ΦΪίεήσάζ τδη έΦαατδζ απν τάβ ΕΔΕ ίαή ά άαεεδαάβΨα πεεΥτκσάζ τάζ 
δήαδήίασΨαζ, εΨτε αε απδδδθΧ εΨτε αε απνεεήιά.
ΑβΥΰδΪα αε τάβ εγΦΰήγά τάζ είπνβάσάζ τάζ δήπΰκαατήίΧζ τδη εεΪασΨαζ, δ 
αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ εβάαεεοβεή τδ σξαΩδηΰδ ίαέάΪάτΧ.
Όταβ πεεατκέεΨ ά σξβταγά τάζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ στα πεδΩΰεπναεβα θεδβήίΥ 
νεήα αητΧ ηπδΩΥΰΰεταή σε τεΨα (3) αβτΨτηπα στά ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ, αε τά 
σξαφκβά Ϊβοαά τδη σξαΩδηΰδη ίαέάΪάτΧ ντή πΰάεδΨ τήζ πεδμπδέΦσεήζ Ϊήα βα εήσαθέεΨ 
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πεδζ ίεΨσά.
Γήα τάβ εγΦτασά τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ δεΨΫεταή απν τάβ ΕΔΕ 
ΡεήαεΰΧζ ΕγεταστήίΧ ΕπήτεδπΧ, στάβ δπδΨα σηααετΦθδηβ δ επήΩΰΦπκβ ίαέάΪάτΧζ ίαή 
δξδ (2) αίναά αΦΰά, τα δπδΨα πεΦπεή βα Φθδηβ τάβ Ψδήα Χ σηβαφΧ επήστάαδβήίΧ 
εήδήίντάτα αε τδ Ϊβκστήίν αβτήίεΨαεβδ τάζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ. Η ΡεήαεΰΧζ 
ΕγεταστήίΧ ΕπήτεδπΧ ηπδΩΥΰΰεή τάβ αγήδΰνΪάσά ίαή τά ΩαέαδΰδΪΨα τάζ δήπΰκαατήίΧζ 
εεΪασΨαζ στά ΓεαααατεΨα, Ϊήα ΦΪίεήσά απν τάβ ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ.
ΛετΥ τάβ δΰδίΰΧεκσά τάζ σηΪΪεαφΧζ τάζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ ίαή τδβ δεήσαν τάζ 
Ρεήαεΰδξζ ΕγεταστήίΧζ ΕπήτεδπΧζ, δ αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ παεδησήΥΫεή τα ίξεήα 
σάαεΨα τάζ δήπΰκαατήίΧζ τδη εεΪασΨαζ αε τα σηαπεεΥσαατΥ τάζ. Νή παεδησήΥσεήζ τκβ 
αεταπτηθήαίοβ δήπΰκαατήίοβ εεΪασήοβ ΪΨβδβταή ηπδθεεκτήίΥ αετΥ τδ τΦΰδζ τδη Γ' 
εγααΧβδη Ϊήα τδ σξβδΰδ τκβ αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ. Η πενσίΰάσά ίαή αβαίδΨβκσά 
Ϊήα τά δάανσήα παεδησΨασά τκβ δήπΰκαατήίοβ εεΪασήοβ απεηέξβεταή απν τδβ 
ΔήεηέηβτΧ τδη ΔΞΛΠ, ξστεεα απν σηβεββνάσά αε τδβ επήΩΰΦπδβτα ίαέάΪάτΧ, δ 
δπδΨδζ σηβτδβΨΫεή ίαή πεδεδεεξεή στά δήαδήίασΨα αητΧ. Η Φίτασά ίαή ά αδεφΧ τάζ 
παεδησΨασάζ τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ ίαέδεΨΫδβταή στδβ ΝδάΪν 
Ππδηδοβ.
ΛΦσα σε εγΧβτα (60) άαΦεεζ απν τδβ δεήσαν τάζ, ά ΡεήαεΰΧζ ΕγεταστήίΧ ΕπήτεδπΧ 
απδφαΨβεταή Ϊήα τάβ απδδδθΧ Χ αά ίαή Ϊήα τά ΩαέαδΰνΪάσά τάζ αεταπτηθήαίΧζ 
δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ, απδστΦΰΰδβταζ στά ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ τδ πεαίτήίν τάζ 
εγΦτασάζ τδη ηπδιάφΨδη. Αβ, αετΥ τάβ παεΦΰεησά αητΧζ τάζ πεδέεσαΨαζ, 
δήαπήστοβεταή ντή Φβα αΦΰδζ τάζ ΕπήτεδπΧζ δεβ Φθεή αβταπδίεήέεΨ στήζ σθετήίΦζ 
ηπδθεεοσεήζ τδη, τδ αΦΰδζ αητν αβτήίαέΨσταταή αε απνφασά τάζ ΕΔΕ. Πτάβ πεεΨπτκσά 
αητΧ ά δήαδήίασΨα απδδδθΧζ ίαή ΩαέαδΰνΪάσάζ τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ 
εεΪασΨαζ πεΦπεή βα δΰδίΰάεκέεΨ εβτνζ τεήΥβτα (30) άαεεοβ.
Γήα βα ΪΨβεή απδδείτΧ απν τάβ ΡεήαεΰΧ ΕγεταστήίΧ ΕπήτεδπΧ αήα αεταπτηθήαίΧ 
δήπΰκαατήίΧ εεΪασΨα, πεΦπεή βα αβταπδίεΨβεταή στήζ παεαίΥτκ απαήτΧσεήζ:
α) Ρδ έΦαα ίαή τδ πεεήεθναεβδ τάζ εεΪασΨαζ βα εΨβαή σηβαφΦζ αε τδ αβτήίεΨαεβδ τδη 
ΔΞΛΠ.
Ω) Η δήαπεαΪαΥτεησά τδη έΦαατδζ, θκεΨζ ίατ’ αβΥΪίά βα Φθεή παβτεΰοζ βΦα στδήθεΨα, 
βα ΪΨβεταή αε τΦτδήδ τενπδ πεδσΦΪΪήσάζ τκβ πάΪοβ ίαή τάζ ΩήΩΰήδΪεαφΨαζ, οστε βα 
παεδησήΥΫεταή ά πεδσκπήίΧ εεεηβάτήίΧ πεδσπΥέεήα ίαή επΨδδσά τδη ηπδιάφΨδη.
Λε απνφασά τάζ ΕΔΕ εΨβαή δηβατν βα παεατεΨβεταή ίατΥ Φβα (1) Φτδζ δ θενβδζ 
σξβταγάζ ίαή ίατΥέεσάζ τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ. Αβ ά πεδέεσαΨα 
αητΧ παεΦΰέεή Υπεαίτά, δ φδήτάτΧζ δήαΪεΥφεταή ίαή δ ίξίΰδζ σπδηδοβ έεκεεΨταή ντή 
δεβ δΰδίΰάεοέάίε.
Δεβ εΨβαή δηβατΧ ά αΰΰαΪΧ τδη έΦαατδζ τάζ αεταπτηθήαίΧζ δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ τδη 
φδήτάτΧ, παεΥ ανβδ ά αεεήίΧ τεδπδπδΨάσΧ τδη αε απνφασά τάζ ΕΔΕ αετΥ απν 
εήσΧΪάσά τδη επήΩΰΦπδβτα ίαέάΪάτΧ. Η τεδπδπδΨάσά τδη έΦαατδζ τάζ αεταπτηθήαίΧζ 
δήπΰκαατήίΧζ εεΪασΨαζ δεβ απδτεΰεΨ σε ίααΨα πεεΨπτκσά ΰνΪδ Ϊήα παεΥτασά τκβ 
παεαπΥβκ θεδβήίοβ πεδέεσαήοβ.

Λρθρο 15
ΦΖηγός ΩπουΖών

Λε τάβ Φβαεγά τδη ΔΞΛΠ δάαδσήεξεταή ίαή αβαετΥταή ΝδάΪνζ Ππδηδοβ τδη ΔΞΛΠ δ 
δπδΨδζ επήίαήεδπδήεΨταή ταίτήίΥ ίαή τεδπδπδήεΨταή, νταβ ηπΥεγεή αβΥΪίά. 



Λρθρο 16
Σογοκλοπΰ/ΧΕρήλΗιψη ΕνΕΚορής ΘΗ χρηΘιμοποιηθΗαΘΕ βιβλιογρΕΚαΕ

ΙαταέΦτδβταζ δπδήαδΧπδτε εεΪασΨα, δ φδήτάτΧζ ηπδθεεδξταή αε σθετήίν ΦΪΪεαφδ 
πεδζ τάβ ΕΔΕ βα αβαφΦεεή αβ θεάσήαδπδΨάσε τδ ΦεΪδ ίαή τήζ απνιεήζ Υΰΰκβ. Η 
ΰδΪδίΰδπΧ απδτεΰεΨ σδΩαεν αίαδάααλίν παεΥπτκαα. ΚδΪδίΰδπΧ έεκεεΨταή ά εβ 
αΦεεή Χ εβ νΰκ αβτήΪεαφΧ Χ θεάσήαδπδΨάσά στδήθεΨκβ εεΪασΨαζ Υΰΰδη, δάαδσήεηαΦβάζ 
Χ αά, θκεΨζ τά δΦδησα αίεήΩΧ ίαή σαφΧ αβαφδεΥ στά σηΪίείεήαΦβά πάΪΧ, ίαέοζ ίαή ά 
παεΥέεσά δπδήδηδΧπδτε ηΰήίδξ τείαάεΨκσάζ, αίναά ίαή απν αεΰΦτεζ τδη ήδΨδη τδη 
ηπδιάφΨδη, θκεΨζ σθετήίΧ αίεήΩΧ ίαή σαφΧ αβαφδεΥ.
Πτήζ παεαπΥβκ πεεήπτοσεήζ, αετΥ απν αήτήδΰδΪάαΦβά εήσΧΪάσά τδη επήΩΰΦπδβτδζ 
ίαέάΪάτΧ, ά ΕΔΕ απδεεΨ βα απδφασΨσεή τάβ δεήστήίΧ δήαΪεαφΧ τδη ηπδιάφΨδη απν τδ 
ΞενΪεαααα.

Λρθρο 17
ΜνΕγόρΗυΘη ΖιπλωμΕΙούχων

Η αβαΪνεεησά τκβ αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ σε δήπΰκαατδξθδηζ τδη ΔΞΛΠ ΪΨβεταή 
αε αβαίδΨβκσΧ τάζ εβοπήδβ τάζ ΕΔΕ, στάβ δπδΨα παεΨσταβταή δή εβδήαφεεναεβδή. Η 
δήαδήίασΨα αητΧ απδεεΨ βα εΨβαή δάανσήα.
Νή αεταπτηθήαίδΨ φδήτάτΦζ έα ΰΥΩδηβ Φβα (1) αβτΨΪεαφδ πτηθΨδη ίαή Φβα (1) 
πήστδπδήάτήίν αβαΰητήίΧζ ΩαέαδΰδΪΨαζ. Γήα ίΥέε βΦδ αβτΨΪεαφδ πτηθΨδη, Ϊήα τάβ 
Φίδδσά πήστδπδήάτήίδξ αβαΰητήίΧζ ΩαέαδΰδΪΨαζ Χ δπδήασδΧπδτε Υΰΰάζ ΩεΩαΨκσάζ 
απν τά ΓεαααατεΨα τδη ΔΞΛΠ τδη ΞαβεπήστάαΨδη, δή πτηθήδξθδή έα πεΦπεή βα 
ίαταΩΥΰδηβ στδ ΡααεΨδ τδη ΞαβεπήστάαΨδη (ΕπήτεδπΧ Εεεηβοβ) τδ πεδΩΰεπναεβδ 
πδσν.

Λρθρο 18
ΧΕρήλληλΗς ΗκπΕιΖΗυΙικίς κΕι ΗρΗυνηΙικίς ΖρΕΘΙηριόΙηΙΗς

1. Είτνζ απν τά δήδασίαΰΨα ααέάαΥτκβ τδη Λεταπτηθήαίδξ ΞεδΪεΥααατδζ απδεεΨ βα 
ΰααΩΥβδηβ θοεα παεΥΰΰάΰεζ είπαήδεητήίΦζ ίαή εεεηβάτήίΦζ δεαστάεήντάτεζ 
(σξαφκβα αε τα δεήΫναεβα απν τάβ ΕπήτεδπΧ Εεεηβοβ τδη ΑΞΘ).
2. Νή δεαστάεήντάτεζ αητΦζ απδεεΨ βα σηβΨσταβταή σε ΰεήτδηεΪΨα ταθξεηέακβ 
είπαήδεητήίοβ πεδΪεαααΥτκβ Ϊεβήίδξ Χ εγεήδήίεηαΦβδη θαεαίτΧεα, σηααετδθΧ Χ 
επήαΦΰεήα σε δήΥφδεεζ είδνσεήζ Χ εεεηβάτήίΥ πεδΪεΥααατα σηβαφΧ αε τάβ παεδθΧ 
ηπάεεσήοβ ί.Υ.
Πε αητδξζ πδη παεαίδΰδηέδξβ παεΥΰΰάΰεζ είπαήδεητήίΦζ δεαστάεήντάτεζ τδη 
πεδΪεΥααατδζ θδεάΪεΨταή, αετΥ απν σθετήίΧ απνφασά τάζ ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ, εβδεήίτήίν 
παεαίδΰδξέάσάζ.

Λρθρο 19
Φικονομική ΘΙοιχΗαΕ προγρήμμΕΙος

Μ. όΘΙος προγρήμμΕΙος
Πξαφκβα αε τδ Υεέεδ 8 τδη Μ.3685/2008 (ΦΕΙ 148/ τ. Α'/16-7-2008), τδ 65% τδη ετΧσήδη ίνστδηζ 
ΰεήτδηεΪΨαζ πδη αφδεΥ τήζ ΰεήτδηεΪήίΦζ δαπΥβεζ τδη ΔΞΛΠ, αβΦεθεταή στδ πδσν τκβ 78.000,00 € ίαή 
αβαΰξεταή σε ίατάΪδεΨεζ δαπαβοβ κζ εγΧζ:

ΙατάΪδεΨα δαπΥβάζ Ξδσν σε €
Θ. πδτεδφΨεζ 12.000,00
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II. ΔαπΥβεζ αεταίήβΧσεκβ 5.000,00
III. ΞεδαΧέεήα ηΰήίδξ 5.000,00
IV. Αβαΰοσήαα/ΚδήπΦζ δαπΥβεζ 3.500,00

V. ΞεδαΧέεήα - ΠηβτΧεάσά εγδπΰήσαδξ/ ΰδΪήσαήίδξ 3.500,00

VI. ΔαπΥβεζ δάαδσήντάταζ 1.000,00

VII. Αβέεοπήβδ δηβααήίν (δήδαίτήίν, δήδήίάτήίν ίΰπ πεδσκπήίν) 48.000,00

Πξβδΰδ 78.000,00

1. Ρδ αβκτΦεκ ίνστδζ ΰεήτδηεΪΨαζ έα ίαΰξπτεταή απν τα δΨδαίτεα τκβ αεταπτηθήαίοβ 
φδήτάτοβ. ΕπήπΰΦδβ πάΪΦζ θεάαατδδντάσάζ: δκεεΦζ, παεδθΦζ, ίΰάεδδδτΧαατα, 
θδεάΪΨεζ, εεεηβάτήίΥ πεδΪεΥααατα, εηεκπαλίΥ ίαή σηΪθεάαατδδδτδξαεβα 
πεδΪεΥααατα ίΰπ. Πτάβ πεεΨπτκσά αητΧ έα αεήκέδξβ αβαΰδΪήίΥ ίαή τα δΨδαίτεα πδη 
έα ίαταΩΥΰδηβ δή αεταπτηθήαίδΨ φδήτάτΦζ.
2. Η ίαταΩδΰΧ τκβ απδΫάαήοσεκβ στδηζ δήδΥσίδβτεζ τδη ΔΞΛΠ ΪΨβεταή στδ τΦΰδζ 
ίΥέε αίαδάααλίδξ εγααΧβδη εφΥπαγ, αετΥ τάβ παεΥδδσά στά ΓεαααατεΨα νΰκβ τκβ 
παεδησήδΰδΪΨκβ ίαή απδτεΰεσαΥτκβ τκβ Ϊεαπτοβ ίαή πεδφδεήίοβ εγετΥσεκβ.
3. Ρδ πδσν ίαή δή δνσεήζ τκβ δήδΥίτεκβ τδη ΔΞΛΠ Ϊήα ίΥέε αεταπτηθήαίν φδήτάτΧ 
ίαέδεΨΫδβταή ίατ’ Φτδζ αε απνφασά τάζ ΕΔΕ.
4. Ρά ΰδΪήστήίΧ παεαίδΰδξέάσά νΰκβ τκβ ίδβδηΰΨκβ ίαή εγνδκβ τδη ΔΞΛΠ 
αβαΰααΩΥβεή ά ΕπήτεδπΧ Εεεηβοβ τδη ΑΞΘ. Η ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ πεδτεΨβεή τά δήΥέεσά 
δήίδβδαήίοβ πνεκβ απν τδ πδσν πδη αβαΰδΪεΨ στδ επήσπεξδκβ ΡαΧαα Ϊήα τάβ
αβαΩΥέαήσά ίαή ΰεήτδηεΪΨα τδη ΕεΪαστάεΨδη ΘστδεΨαζ, ΞδΰήτήίΧζ, ΔήπΰκαατΨαζ ίαή 
ΓεκΪεαφΨαζ τάζ ΕίίΰάσΨαζ (Eusebius Lab).
5. Ρα ίΥέε εΨδδηζ Φσδδα τδη ΔΞΛΠ δξβαβταή βα ίατατΨέεβταή εβτνίκζ σε τεαπεΫήίδξζ 
ΰδΪαεήασαδξζ, αε απνφασά τάζ ΕπήτεδπΧζ Εεεηβοβ τδη ΑΞΘ, ΰααΩαβναεβά αε ΩΥσά 
τδ ξιδζ τδη είΥστδτε πεδσφεεναεβδη επήτδίΨδη σε σηβδηασαν αε τάβ παεεθναεβά 
ασφΥΰεήα τκβ ίαταέΦσεκβ.
Η ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ πεδτεΨβεή στα ΠηαΩδξΰήα τδη ΑΞΘ ίαή τδη ΕΙΞΑ ίΥέε τηθνβ 
αβαΪίαΨα αβαπεδσαεαδΪΧ τδη ξιδηζ τκβ δήδΥίτεκβ, τδβ ίαέδεήσαν τκβ ααδήΩοβ τκβ 
δήδασίνβτκβ ίαή τάβ αβαπεδσαεαδΪΧ τδηζ. Όΰεζ δή παεαπΥβκ πεδτΥσεήζ τάζ 
ΕπήτεδπΧζ τδη ΔΞΛΠ θεΧΫδηβ σε ίΥέε πεεΨπτκσά τάζ ΦΪίεήσάζ τδη ΑΞΘ ίαή τδη 
ΕΙΞΑ.
ΑΨτάσά τδη φδήτάτΧ Ϊήα επήστεδφΧ δήδΥίτεκβ εβνζ εγααΧβδη επήτεΦπεταή ανβδ εφνσδβ 
αητνζ επήίαΰεΨταή ίαή απδδεήίβξεή επαείοζ τά σηβδεδαΧ εγαήεετήίΥ σδΩαεδξ ΰνΪδη 
Ϊήα δήαίδπΧ τάζ φδΨτάσάζ ίαή ά αΨτάσΧ τδη αητΧ ηπδΩΰάέεΨ στάβ ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ τδ 
αεΪντεεδ εβτνζ εΨίδσή (20) άαεεοβ απν τάβ Φβαεγά τκβ ααέάαΥτκβ τδη εγααΧβδη.

Ν. ΫποΙροΚαΗς
1. Ν αεήέανζ τκβ ηπδτεδφήοβ πδη έα παεΦθδβταή ίαταΰααΩΥβεή τδ δΦία τδήζ είατν 
(10%) επΨ τδη αεήέαδξ τκβ εΪΪεαφΦβτκβ αεταπτηθήαίοβ φδήτάτοβ ίαή έα δΨβδβταή αε 
ίεήτΧεήα επΨδδσάζ.
ΞαεαΰΰΧΰκζ δή ηπντεδφδή πεΦπεή βα εΨβαή σηβεπεΨζ αε τήζ ηπδθεεοσεήζ τδηζ. Πε 
πεεΨπτκσά πδη ηπντεδφδζ αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ δεβ εΨβαή σηβεπΧζ αε τήζ 
ηπδθεεοσεήζ τδη, ά ΕΔΕ πεδΩαΨβεή σε αβΥίΰάσά τάζ ηπδτεδφΨαζ τδη.
2. πδτεδφΨεζ Ϊήα αεταπτηθήαίΦζ σπδηδΦζ απδεδξβ βα παεΦθδβταή ίαή απν Υΰΰδηζ 
φδεεΨζ. Πε πεεΨπτκσά πδη αεταπτηθήαίνζ φδήτάτΧζ Φθεή ηπδτεδφΨα Χ επήθδεΧΪάσά απν 
Υΰΰδ φδεΦα δε δήίαήδξταή ηπδτεδφΨα απν τδ ΔΞΛΠ.



Λρθρο 20
ΪροποποιΰΘΗις ΕνονιΘμού

Νή δήατΥγεήζ τδη παενβτδζ Ιαβδβήσαδξ ΰεήτδηεΪΨαζ τδη ΔΞΛΠ απδεδξβ βα 
τεδπδπδήδξβταή, αετΥ απν τείαάεήκαΦβά εήσΧΪάσά, αε απνφασά τάζ ΕΔΕ ίαή ΦΪίεήσΧ 
τάζ απν τήζ ΠηΪίΰΧτδηζ τκβ δξδ σηβεεΪαΫναεβκβ ΞαβεπήστάαΨκβ.

Λρθρο 21
ΨύθμιΘη ήλλων θΗμήΙων

ΘΦαατα πδη δε εηέαΨΫδβταή απν τδβ παενβτα Ιαβδβήσαν εηέαΨΫδβταή αε απδφΥσεήζ 
τάζ ΕΔΕ τδη ΔΞΛΠ, σξαφκβα αε τάβ ίεΨαεβά βδαδέεσΨα.




