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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου υποψηφίων αλλοδαπών, για
συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού
προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί
μακρόν διαμένοντος.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 710 πράξης
καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε δεκαέξι (16) προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 (Β’ 1512).

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 475/7.1.δ.θ. απόφαση πράξης καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση
Αθλητισμού» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Β’ 2149).

4

Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Αρ. Φύλλου 4785

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 144302/K1
(1)
Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου υποψηφίων αλλοδαπών, για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης
της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί
μακρόν διαμένοντος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98).
2. Την παρ. 6, του άρθρου 68 του ν. 3386/2005 «Για την
είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212), όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
3. Την παρ. 3 του άρθρου 90 και 107 του ν. 4251/2014
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
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5. Το π.δ. 81/8-7-2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
8. Το π.δ. 84/17-7-2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9. Την υπό στοιχεία 122600/Γ/30/7/2019 απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
10. Την παρ. 9 του άρθρου 66 και 68, (Tμήμα Ζ’ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) του κεφαλαίου VII του μέρους Α΄ του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 31), όπως ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/245/66158/Β1/1-6-2020 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα
με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για την έκδοση
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
12. Την ανάγκη καθορισμού παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης της
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού προκειμένου
να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι υποψήφιοι/ες που συμμετέχουν στη διαδικασία
πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να
αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
στην Ελλάδα, διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
68 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως έχει αντικατασταθεί
με το άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), καταβάλλουν
παράβολο αξίας πενήντα (50) ευρώ υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.
2. Οι υποψήφιοι/ες που συμμετέχουν μόνο στη γραπτή
εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού
καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.
3. Το παράβολο συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής
στη διαδικασία πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού
των υποψηφίων.
4. Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της
υπό στοιχεία 90252/Κ1/5.6.2019 κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου υποψηφίων αλλαδαπών, για συμμετοχή: α) στη διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας
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και του ελληνικού πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν
στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και β) στη
διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής
γλώσσας, προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό
επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση»
(Β΄ 2132).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 3109
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ: 710 πράξης
καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε δεκαέξι (16) προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 (Β’ 1512).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 492/2.5.α.θ./16.10.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως
ισχύουν.
3. Το άρθρο 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης "Ανασυγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 637).
6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 492/16.10.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τον επανακαθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδη-
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μαϊκού έτους 2020-2021 σε τέσσερα (4) Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ως ακολούθως:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Θέσεις εαρινού
εξαμήνου

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για
εκπαιδευτικούς

220

Δημόσια Ιστορία

140

Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε
συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας
και μάθησης - επιστήμες της αγωγής

350

Δημιουργική Γραφή

300

Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε
δεκαέξι (16) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 επανακαθορίζεται
σε 5.020 θέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Οκτωβρίου 2020
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Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 637).
6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 492/16.10.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τον επανακαθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. για το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε 110. Ο
συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων για
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 επανακαθορίζεται σε
210 θέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 3110
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 475/7.1.δ.θ.
απόφαση πράξης καθορισμού του αριθμού
των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 (Β’ 2149).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 492/2.5.α.θ./16.10.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
(Α΄ 83).
3. Το άρθρο 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης "Ανασυγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 3111
(4)
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 492/2.4.α.θ./16.10.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 6 του ν. 4386/ 2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως ισχύουν.
3. Το άρθρο 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης "Ανασυγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 637).
6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
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7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 492/16.10.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης στις 410 για τρία (3) Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες κατανέμονται ως
ακολούθως:
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Θέσεις εαρινού
εξαμήνου

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

150

Επικοινωνία της Επιστήμης

200

Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία

60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02047853010200004*

