
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

----- 

  
 
 
 
Μαρούσι,  19/3/2018 
Αριθ. πρωτ. :  45070/Ζ1 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Ελ. Γιαννακάκη 
Τηλέφωνο: 210 344 3362 
Fax: 210 344 2324 
e-mail: t01metsp@minedu.gov.gr 

 
 

  
ΠΡΟΣ:  Ιδρύματα Πανεπιστημιακού και 
Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις»- Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 
3 του άρθρου 32 του ν.4485/17. 
            

         Α. Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018 δημοσιεύτηκε ο ν.4521/18 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των 
ελληνικών ΑΕΙ. 
              Ειδικότερα, στο εδ. δ της παρ. 6 και στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου 
ορίζονται τα ακόλουθα: 
« 6. ……..δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 
«Ειδικά σε Α.Ε.Ι. με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών». 
   7. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32  του ν. 4485/2017 (Α΄114) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Κατ΄εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, 
δημοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων 
και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 
    8. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα 
μέλη Ε.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Όλοι οι 
διδάσκοντες». 
                 Παρακαλούμε, συνεπώς για την εφαρμογή των ανωτέρω κατά τη διαδικασία ίδρυσης- 
επανίδρυσης των ΠΜΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 32 του ν.4485/17 (Α΄114), 
επισημαίνοντας τα ακόλουθα: 

1. Η πρόβλεψη της παρ. 6δ του άρθρ. 19 του ν.4521/18, αφορά ΠΜΣ στα οποία η φοίτηση 
δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών. 

2. Για τα ΠΜΣ για τα οποία θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ.6 του άρθρου 32 του 
ν.4485/17, παρακαλούμε η απόφαση ίδρυσης και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, να 
αποστέλλονται στην υπηρεσία μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επισημαίνεται  
σχετικά ότι η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν.4485/2017, ξεκινά από  
την παραλαβή από την Υπηρεσίας μας του πλήρους φακέλου της υπόθεσης σε έντυπη 
μορφή. 
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Β. Για την κατάρτιση των προβλεπόμενων από την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.4485/17 
εγγράφων που συνοδεύουν την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, επισυνάπτεται σχετικό 
ενδεικτικό υπόδειγμα.  
Γ.  Επισημαίνουμε ότι τα έγγραφα που συνοδεύουν την εισήγηση του Τμήματος, δέον είναι να 
συντάσσονται με οικονομία λόγου και συνοπτικά. 
     
                                                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
Συνοδευτικά: 5 σελίδες 
Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ 
2. Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης  
3. Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης -            

              Τμήμα Β΄                                                            
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