
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

3 Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας των 
οδηγών σχολικών αυτοκινήτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημο-
τικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

4 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2017 απόφασης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού 
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» περί σύ-
στασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Αθλητικό Ορ-
γανισμό Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 
σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

5 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1461/Β7/6-2-2009 
(ΦΕΚ 298 Β’ 18-2-2009) υπουργικής απόφασης που 
αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Erasmus Mundus του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Alma Mater Studiorum της Μπολόνια 
(Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Haute-Alsace της Μυ-
λούζ (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο του Στρασβούρ-
γου (Γαλλία), με τίτλο «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και 
Λογοτεχνίες, (European Literary Cultures-CLE)» -
Αναμόρφωση και Επέκταση του Προγράμματος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 427 (1)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.»

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/ 
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016) «Άδεια Ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».

7. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».

8. Την υπ’ αρ. πρ. 524/5.8.2016 αίτηση της «ΔΙΑΓΝΩΣ-
ΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ - 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Α.Φ.Μ. 094356133 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ’ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο των συνημ-
μένων δικαιολογητικών.

9. Την υπ’ αρ. πρ. 557/11.8.2016 αίτηση τεκμηρίω-
σης επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά.

10. Την υπ’ αρ. πρ. 289/21.4.2017 εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

11. Το υπ’ αρ. πρ. 305/28.4.2017 πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Την από 26.5.2017 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. 
στην ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟ-
ΝΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Α.Φ.Μ. 
094356133 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ’ ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016 υπό τις 
επιφυλάξεις της από 26.5.2017 απόφασης της 12ης Συ-
νεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 429 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν.  3305/2005 (ΦΕΚ  Α’ 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 
παρ. 2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρ-
μογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τρα-
πεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 
υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’ 2639/8.12.2015) «Άδεια 
Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. 
Όροι και προϋποθέσεις».

7. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης».

8. Την υπ’ αρ. πρ. 525/5.8.2016 αίτηση της «ΔΙΑΓΝΩΣ-
ΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ - 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Α.Φ.Μ. 094356133 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ’ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο των συνημ-
μένων δικαιολογητικών.

9. Την υπ’ αρ. πρ. 557/11.8.2016 αίτηση τεκμηρίωσης 
επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα δι-
καιολογητικά.

10. Την υπ’ αρ. πρ. 289/21.4.2017 εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

11. Το υπ’ αρ. πρ. 305/28.4.2017 πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Την από 26.5.2017 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙ-
ΜΟΤΗΤΑΣ» με Α.Φ.Μ. 094356133 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ’ ΑΘΗΝΩΝ, 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρη-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της 
υπουργικής απόφασης Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει 
για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 24666/9043 (3)
Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας 

των οδηγών σχολικών αυτοκινήτων του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Δήμου Μο-

σχάτου Ταύρου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ.  135/2010 (ΦΕΚ  228/Α/ 
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

5. Την υπ’ αριθμ. 39/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προ-
σχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Δή-
μου Μοσχάτου Ταύρου περί καθιέρωσης διακεκομμένου 
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ωραρίου εργασίας των οδηγών σχολικών αυτοκινήτων 
του ανωτέρω νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία διακεκομ-
μένου ωραρίου των οδηγών σχολικών αυτοκινήτων από 
07:00 έως 11:00 και από 12:00 έως 16:00, για την εξυπη-
ρέτηση λειτουργίας του νομικού προσώπου, καθώς οι 
ώρες λειτουργίας των σταθμών πρέπει να συμβαδίζουν 
με τις ώρες λειτουργίας των εργαζομένων στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται 
στο νομικό πρόσωπο.

Το χρονικό διάστημα όπου η μεταφορά των παιδιών 
έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει κενό έως το τέλος του 
ωραρίου που τηρεί ο οδηγός, θα εκτελεί εξωτερικές 
εργασίας βάση των αναγκών του νομικού προσώπου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 37410/14036 (4)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2017 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργα-

νισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 

περί σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς 

θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον 

Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 

«Η ΑΡΤΕΜΙΣ» σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστι-

κής απόφασης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης -Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.  3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.  3068/2002 
(ΦΕΚ 274/Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8) Την υπ’ αριθμ. 367/2007 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή 
της Μπάτρη Ισιδώρας του Ιωάννη και αναγνωρίστηκε ότι 
η ενάγουσα συνδέεται με το εναγόμενο νομικό πρόσωπο 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

9) Την υπ’ αριθμ. 1727/2014 απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσεται 
αυτεπαγγέλτως η διόρθωση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
367/2007 απόφασης όπου πρέπει να περιληφθεί σχετική 
διάταξη, όπως περιλήφθηκε στο σκεπτικό της, ήτοι «Κη-
ρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή».

10) Το υπ’ αριθμ. 503763/2017 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι από 
01.01.2017 μέχρι και 20-04-2017 έχει ασκηθεί κατά της 
υπ’ αριθμ. 367/2007 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθη-
νών το ένδικο μέσο της έφεσης από τον Αθλητικό Ορ-
γανισμό του Δήμου Σπάτων.

11) Την παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος-Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (γενικός αριθμός κατάθεσης 
1391/2017) κατά της υπ’ αριθ. 367/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12) Το υπ’ αριθμ. 503766/2017 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι από 
01-01-2014 μέχρι και 20-04-2017 δεν βρέθηκαν τακτικά 
ή έκτακτα ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθμ. 1727/2014 
απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

13) Την υπ’ αριθμ. 22/01-03-2017 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος-Η ΑΡΤΕΜΙΣ» περί σύστασης 
μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο νομικό πρόσωπο σε εφαρ-
μογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

14) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την 
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει 
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 22/01-03-2017 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος-Η ΑΡΤΕΜΙΣ» περί 
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σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμε-
τάκλητης δικαστικής απόφασης ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΠΑΤΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ10

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του «Αθλητικού Οργανι-
σμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος-Η ΑΡΤΕΜΙΣ». Η εν λόγω 
θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 9.792,18 € στον προϋπολογισμό του «Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος-Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οι-
κονομικού έτους 2017 σε βάρος των ΚΑ 15-6041.001 και 
15-6054.001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 19.584,36€ θα 
προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογι-
σμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 6780 (5)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1461/Β7/6-2-2009 

(ΦΕΚ 298 Β’ 18-2-2009) υπουργικής απόφασης 

που αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών Erasmus Mundus του Τμήματος 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργα-

σία με το Πανεπιστήμιο Alma Mater Studiorum 

της Μπολόνια (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Haute-

Alsace της Μυλούζ (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο 

του Στρασβούργου (Γαλλία), με τίτλο «Ευρω-

παϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες, (European 

Literary Cultures-CLE)» -Αναμόρφωση και Επέ-

κταση του Προγράμματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 6 

και 10 (ΦΕΚ 148 Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι-
ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’), του άρ-
θρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’) και του άρθρου 
37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ’ του άρθρου 47 του 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 34 
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/7-10-2014).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α’) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α’) «Κατάργη-
ση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και 
ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

6. Τη με αριθμό 1461/Β7/6-2-2009 (ΦΕΚ  298/τ.Β΄/ 
18.2.2009) υπουργική απόφαση που αφορά στο Κοινό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος Γαλλι-
κής Γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Alma Master Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία), 
το Πανεπιστήμιο Haute-Alsace της Μυλούζ (Γαλλία) και 
το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (Γαλλία) με τίτλο: 
«Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες, (European 
Literary Cultures-CLE)».

7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε-
σης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας της 
φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 
154/10-10-2016).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο-Συμφωνία Διαπανεπιστη-
μιακής Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και των Πανεπιστημίων Alma 
Mater Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία), Haute-Alsace 
της Mulhouse (Γαλλία), του Στρασβούργου (Γαλλία) και 
το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop de Dakar (Σενεγάλη) 
που υπεγράφη το 2013, για τη χορήγηση πολλαπλού 
διπλώματος δεύτερου κύκλου και για την υλοποίηση 
και διαχείριση του έργου 532439-1-ΙΤ-2012-1 -ERA 
MUNDUS-EMMC στο πλαίσιο του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus.

9. Το συμπληρωματικό Ειδικό Πρωτόκολλο- Συμφωνία 
Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας μεταξύ του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Πανεπι-
στημίων Alma Mater Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία), 
Haute-Alsace της Mulhouse (Γαλλία), του Στρασβούργου 
(Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Σενεγάλη) που υπεγράφη το 2016 για τη χορήγηση 
πολλαπλού διπλώματος δεύτερου κύκλου και για την 
υλοποίηση και διαχείριση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών CLE Erasmus Mundus.

10. Την πρόσκληση για υποβολή πρότασης στο 
Erasmus+: Key Action 1- Erasmus Mundus Joint Master 
Degrees (EMJMDs), Call for proposals 2015 (EAC/
A04/2014).
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11. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) 
του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμ. 188/20-12-2016).

12. Το αριθ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και φιλο-
λογίας του Α.Π.Θ.

13. Το γεγονός ότι τα Πανεπιστήμια Alma Mater 
Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία), Haute-Alsace της 
Mulhouse (Γαλλία), του Στρασβούργου (Γαλλία) και το 
Cheikh Anta Diop de Dakar (Σενεγάλη), είναι αναγνω-
ρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής σύμφωνα 
με τον ΔΟΑΤΑΠ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την με αριθμό 1461/Β7/6-2-2009 
(ΦΕΚ 298 Β’ 18-2-2009) Υπουργική απόφαση και εγκρί-
νουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη λειτουργία 
Κοινού Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Alma Mater Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία)- Συντο-
νιστής του ΠΜΣ, το Πανεπιστήμιο Haute-Alsace της 
Μυλούζ (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου 
(Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Σενεγάλη) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, 
με τίτλο «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες» 
(«European Literary Cultures-CLE»).

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο Alma Mater Studiorum της 
Μπολόνια (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Haute-Alsace της 
Μυλούζ (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου 
(Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Σενεγάλη) επεκτείνουν και τροποποιούν από το ακα-
δημαϊκό έτος 2016-2017 το Κοινό Διακρατικό Διαπανε-
πιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες (European 
Literary Cultures-CLE)».

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον 
αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα 
στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Τμήμα Γαλλικής 
Γλώσσας και φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το 
συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει 
το Πανεπιστήμιο Alma Mater Studiorum της Μπολόνια 
(Ιταλία), σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο /Συμφωνία 
Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστη-
μονικών συγγενών ειδικοτήτων σε θέματα που άπτο-
νται της Συγκριτικής Γραμματολογίας του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού, της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Ιστορίας 

καθώς και των συναφών εκπαιδευτικών πολιτικών τους. 
Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία 
διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από 
το χαρακτήρα των επιστημονικών πεδίων και η οποία 
προβλέπει την ανταλλαγή των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών και χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν να φοι-
τήσουν με τίτλο «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτε-
χνίες (European Literary Cultures-CLE)». To πρόγραμμα 
λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές 
σπουδές που παρέχουν Τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδος 
καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη 
εκπαίδευση της χώρας μας.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους/τις 
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες που προέρχονται 
από συγγενείς ειδικότητες, κατά τρόπο ώστε να ξεπερά-
σουν τις κλασικές έννοιες της ειδικότητας τους και να τις 
επανατοποθετήσουν - αξιοποιήσουν σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυ-
ξη μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στηρίζεται στην 
αρχή της εναλλαγής και της συμπληρωματικής μεταξύ 
των θεωρητικών προσεγγίσεων και των μεθόδων και 
τεχνικών ανάλυσης μεταξύ των γενικών προσεγγίσεων 
και της μελέτης περιπτώσεων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) με τίτλο «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες 
(European Literary Cultures-CLE)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδα-
πής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό 
αντικείμενο των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο- 
Συμφωνία Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα 
(δύο έτη), τα οποία αντιστοιχούν σε 120 μονάδες ECTS. 
Κάθε μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να 
συγκεντρώσει 60 πιστωτικές μονάδες κατά το πρώτο 
έτος (Α’ και Β’ εξάμηνο) σε ένα από τα συνεργαζόμενα 
Πανεπιστήμια και 30 πιστωτικές μονάδες κατά το τρί-
το (Γ’) εξάμηνο σε ένα δεύτερο από τα συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια.

Κατά το τέταρτο (Δ’) εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες 
μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν στο δεύτερο 
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πανεπιστήμιο ή να συνεχίσουν σε ένα τρίτο υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι ευρωπαϊκό προκειμένου να συ-
γκεντρώσουν τις υπολειπόμενες 30 πιστωτικές μονάδες 
με την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην 
Αγγλική γλώσσα και στις γλώσσες των ευρωπαϊκών 
συνεργαζόμενων πανεπιστημίων: Ιταλική, Γαλλική και 
Ελληνική.

Η διπλωματική εργασία συντάσσεται σε μία από τις 
γλώσσες διδασκαλίας υπό την κοινή επίβλεψη ενός 
καθηγητή από το πανεπιστήμιο προέλευσης και ενός 
ακόμα από κάθε πανεπιστήμιο υποδοχής στο οποίο έχει 

φοιτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια. Η διπλωματική εργασία 
πρέπει να εγκρίνεται από το συνεπιβλέποντα καθηγητή 
του πανεπιστημίου προέλευσης, τον συνεπιβλέποντα 
καθηγητή (ή καθηγητές) του πανεπιστημίου υποδοχής 
και τον συντονιστή του πανεπιστημίου προέλευσης. Μια 
γενική περιγραφή αυτής της εργασίας θα παρουσιάζεται 
στους ανωτέρω στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Η δι-
πλωματική εργασία θα υποστηρίζεται ενώπιον επιτροπής 
αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο του πανεπιστημίου 
προέλευσης και έναν από κάθε πανεπιστήμιο υποδοχής.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε όλα τα Πανεπι-
στήμια κατά τον ακόλουθο τρόπο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ CLE - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α' έτος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ευρωπαϊκές 
λογοτεχνίες

ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΜΥΛΟΥΖΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΤΑΚΑΡ

•  Γερμανική
λογοτεχνία
(1) (LM) L-LIN/13
(6 ECTS)

•  Σύγχρονη ιταλι-
κή λογοτεχνία 
(LM) L-FIL-LET/11 
(12ECTS)

•  Γαλλική λογοτε-
χνία (LM) L-LIN/03 
(12ECTS)

•  Βιβλιογραφία 
[ερευνητική
εργασία] (1) (LM)
(6 ECTS)

•  Γαλλική λογοτεχνία, 
Γαλλόφωνη
λογοτεχνία,
Ιταλική λογοτεχνία
(18 ECTS)

•  Γαλλική λογοτεχνία, 
Ευρωπαϊκές
γαλλο-φωνίες,
Ευρωπαϊκές
λογοτεχνίες,
Ιταλική λογοτεχνία
(21 ECTS)

•  Γαλλική
λογοτεχνία
(11 ECTS)

•  Γαλλική
λογοτεχνία
(8 ECTS)

•  Συγκριτική
λογοτεχνία
(8 ECTS)

•  Συγκριτική
λογοτεχνία
(5 ECTS)

•  Ερευνητική
εργασία
(6 ECTS)

•   Γαλλική
λογοτεχνία
(9 ECTS)

•  Αγγλική
λογοτεχνία
(9 ECTS)

•  Θέματα
λογοτεχνικών
ειδών και
ρευμάτων
(3 ECTS)

•  Στάδια της
ευρωπαϊκής
λογοτεχνίας
(3 ECTS)

•  Ιδεολογικάθέματα 
και λογοτεχνία
(3 ECTS)

•  Ερευνητική
εργασία (6 ECTS)

•  Γαλλική
λογοτεχνία
(8 ECTS)

•  Αισθητική των
λογοτεχνικών 
ειδών
(8 ECTS)

•  Γαλλική
συγκριτική
λογοτεχνία
(8 ECTS)

•  Δραματουργία
και τέχνες του
θεάματος
(5 ECTS)

•  Ερευνητική
εργασία
(4 ECTS)

Γλώσσες,
μεθοδολογίες 
και επιστήμες 
του λόγου

• Ιταλική γλώσσα 
και πολιτισμός
(LM) L-FIL-LET/12 
(12 ECTS)
• Γαλλική γλώσσα 
(1) (LM) L-LIN/04
(6 ECTS)

•  Ζωντανή γλώσσα, 
μεθοδολογία
(6 ECTS)

•  Ζωντανή γλώσσα, 
μεθοδολογία
(6 ECTS)

•  Ζωντανή
γλώσσα

(4 ECTS) 
•  Ζωντανή
γλώσσα

(4 ECTS)
•  Θέατρο και 

ιστορία
(6 ECTS)

•  Γαλλική γλώσσα 
(6 ECTS)

•   Αγγλική γλώσσα
(3 ECTS)

•  Μεθοδολογία 
έρευνας στη συ-
γκριτική
λογοτεχνία
(3 ECTS)

•  Γαλλική γλώσσα
(9 ECTS)

•  Αγγλική γλώσσα
(9 ECTS)

Ευρωπαϊκή 
ιστορία και
πολιτισμός

•  Ιστορία και
ιστορική 
αφήγηση της 
νεότερης εποχής 
(1) (LM) M-STO/02 
(6 ECTS)

•  Νεότερη ιστορία, 
σημειολογία της 
εικόνας, ιστορία
της τέχνης
(6 ECTS)

•  Σύγχρονη
ιστορία
(3 ECTS)

•  Ιστορία της
τέχνης
(4 ECTS)

•  Θέατρο και 
ιστορία II
(2 ECTS)

•  Ιστορία των 
θρησκειών
(2 ECTS)

•  Αρχαία ιστορία
(3 ECTS)

•  Ιστορία της
νεότερης τέχνης
(6 ECTS)

•  Ευρωπαϊκή
μεσαιωνική
ιστορία
(6 ECTS)

•  Αρχαία ιστορία
(3 ECTS)

•  Ιστορία της
νεότερης τέχνης
(3 ECTS)

•  Σύγχρονη ιστορία
(3 ECTS)

60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS
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Β’ έτος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ευρωπαϊκές
λογοτεχνίες

ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΜΥΛΟΥΖΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΤΑΚΑΡ
•  Αγγλική

λογοτεχνία (1) 
(LM)
L-LIN/10
(6 ECTS)

•  Ευρωπαϊκές
γαλλόφωνες
λογοτεχνίες (1)
(LM)|
L-LIN/03
(6 ECTS)

•  Θεωρία της 
λογοτεχνίας (1) 
(LM) L-FIL-LET/14 
ή Metrics and 
Contemporary 
Verse Theory 
(1) (LM)
L-FIL-LET/14
(6 ECTS)

•  Γαλλική και
γαλλόφωνες
λογοτεχνίες
Συγκριτικές
λογοτεχνίες
(21 ECTS)

•  Ευρωπαϊκές
λογοτεχνίες
(11 ECTS)

•  Γαλλόφωνες
λογοτεχνίες
(11 ECTS)

•  Νεοελληνική
λογοτεχνία
(9 ECTS)

•  Γαλλόφωνη
λογοτεχνία
(6 ECTS)

•  Συγκριτική
λογοτεχνία
(6 ECTS)

•  Γαλλική και
γαλλόφωνες
λογοτεχνίες
(9 ECTS)

•  Συγκριτικές
Λογοτεχνίες
(9 ECTS)

Γλώσσες, 
μεθοδολογίες 
και επιστήμες 
του λόγου

•  Φιλοσοφία και
θεωρία των 
τεχνών (1) (LM) 
M-FIL/04
(6 ECTS)

•  Ζωντανή
γλώσσα,
μεθοδολογία
(6 ECTS)

•  Ζωντανή γλώσσα
4 ECTS)

•  Αγγλική γλώσσα
(6 ECTS)

•  Λογική
(6 ECTS)
και
Ζωντανή
γλώσσα
(6 ECTS)
ή Μεθοδολογία
(12 ECTS)

Ευρωπαϊκή 
ιστορία και 
πολιτισμός

•  Τέχνη της
Αναγέννησης
στην ευρώπη (1) 
(LM) L-ART/02
(6 ECTS)

•  Ευρωπαϊκοί
πολιτισμοί
(3 ECTS)

•  Ιστορία των
αισθητικών ιδεών
(4 ECTS)

•  Νεότερη
ευρωπαϊκή
ιστορία
(3 ECTS)

•  Νεότερη
ευρωπαϊκή
ιστορία
(3 ECTS)

Διπλωματική 
εργασία,
σεμινάρια και 
υποστήριξη

 Διπλωματική
εργασία,
σεμινάρια
και υποστήριξη
(30 ECTS)

 Διπλωματική
εργασία και
υποστήριξη
(30 ECTS)

Διπλωματική ερ-
γασία, ερευνητική 
πρακτική
και υποστήριξη
(30 ECTS)

Διπλωματική
εργασία
και Υποστήριξη
(30 ECTS)

Διπλωματική
εργασία,
πρακτική
και υποστήριξη
(30 ECTS)

60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβεί τους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Η υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχολήσει κυρίως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα της φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, καθώς και δι-
δάσκοντες των υπόλοιπων τεσσάρων (4) συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων του ΠΜΣ. Επίσης και άλλες κατηγορίες 
διδακτικού προσωπικού όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι 
χώροι διδασκαλίας και έρευνας, ο εξοπλισμός και το 
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Γαλ-
λικής Γλώσσας και φιλολογίας του ΑΠΘ καθώς και των 
άλλων τεσσάρων (4) Πανεπιστημίων που συμμετέχουν 
στο ΠΜΣ. Η βιβλιοθήκη και οι ειδικές βιβλιοθήκες των 
πέντε (5) ιδρυμάτων θα προσφέρουν στους μεταπτυχι-
ακούς/κες φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση στην απα-
ραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 (οι τελευταίοι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/
τριες θα εγγραφούν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80, 
παρ. 11α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της Ελληνικής συμμε-
τοχής στο Πρόγραμμα υπολογίζεται σε 87.000,00 € και 
θα καλυφθεί από τις εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις της 
Ε.Ε. του προγράμματος Erasmus+, και αναλύεται ως 
εξής:

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ευρώ

1.
Ανθρώπινο δυναμικό- εξωτερικοί 
συνεργάτες

12.000,00 €

2. Έξοδα μετακινήσεων 15.000,00 €

3.
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

15.000,00 €

4.
Προμήθεια-συντήρηση εξοπλισμού-
λογισμικού

10.000,00 €

5. Αναλώσιμα 15.000,00 €
6  Εκδόσεις-δημοσιότητα 20.000,00 €

Σύνολο 87.000,00 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ-
βλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από 
το Ειδικό Πρωτόκολλο - Συμφωνία Διαπανεπιστημιακής 
Συνεργασίας όπως ισχύει μεταξύ του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Πανεπιστημίων Alma 
Mater Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία), Haute-Alsace 
της Μυλούζ (Γαλλία), Στρασβούργου (Γαλλία) και Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Σενεγάλη) και τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021692606170008*
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