Nόμξπ 3404/2005: Ρύθμιζη θεμάηωμ ηξρ Παμεπιζηημιακξύ και Σεςμξλξγικξύ Σξμέα ηηπ
Αμώηαηηπ Εκπαίδερζηπ και λξιπέπ διαηάνειπ
ΦΕΚ Α’ 260/17 Οκηωβοίξρ 2005.

Άοθοξ 23
Κξιμά Ποξγοάμμαηα Μεηαπηρςιακώμ πξρδώμ μεηανύ Παμεπιζηημίωμ ηηπ ημεδαπήπ και
αμαγμωοιζμέμωμ Ιδορμάηωμ ηηπ αλλξδαπήπ
1. Η πανάγναθμξ 3 ημο άνζνμο 10 ημο κ. 2083/1992, υπςξ ζομπιενχζεθε με ημ άνζνμ 4
ημο κ. 3255/2004, ακηηθαζίζηαηαη ςξ ελήξ:
«3.α) Πακεπηζηήμηα ηεξ εμεδαπήξ μπμνμφκ κα ζοκενγάδμκηαη με ακαγκςνηζμέκα μμμηαγή
Ιδνφμαηα ηεξ αιιμδαπήξ γηα ηεκ μνγάκςζε θαη ιεηημονγία θμηκχκ πνμγναμμάηςκ
μεηαπηοπηαθχκ ζπμοδχκ ή θαη γηα εθπυκεζε δηδαθημνηθήξ δηαηνηβήξ. Γηα ηα θμηκά
μεηαπηοπηαθά αοηά πνμγνάμμαηα θαηανηίδεηαη Εηδηθυ Πνςηυθμιιμ Σοκενγαζίαξ (Ε.Π.Σ.)
μεηαλφ ηςκ ζοκενγαδυμεκςκ Ιδνομάηςκ, ζημ μπμίμ θαζμνίδμκηαη ημ ακηηθείμεκμ ημο
πνμγνάμμαημξ θαη, θαηά πενίπηςζε, ηα επηζηεμμκηθά πεδία ηςκ δηδαθημνηθχκ δηαηνηβχκ, μη
πεγέξ πνεμαημδυηεζεξ, μη οπμπνεχζεηξ θαη ηα δηθαηχμαηα ηςκ ζομμεηεπυκηςκ ζημ
πνυγναμμα, ε μεηαθίκεζε ημο δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ ή ηςκ θμηηεηχκ, ε πμνήγεζε εκηαίμο
ηίηιμο ή πςνηζημφ ηίηιμο απυ θάζε Ίδνομα, μ ηφπμξ ημο πμνεγμφμεκμο ηίηιμο, ε ζογθνυηεζε
Σοκημκηζηηθμφ Ονγάκμο με ανμμδηυηεηεξ ακηίζημηπεξ αοηχκ ηεξ Εηδηθήξ Δηαημεμαηηθήξ
Επηηνμπήξ ηςκ Δηαπακεπηζηεμηαθχκ Πνμγναμμάηςκ ηεξ εμεδαπήξ, ε γιχζζα ή μη γιχζζεξ
δηδαζθαιίαξ θαη ζογγναθήξ ηεξ δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ ή ηεξ δηδαθημνηθήξ δηαηνηβήξ θαη
θάζε άιιμ ζέμα πμο θνίκεηαη ακαγθαίμ ζφμθςκα με ημ ηζπφμκ κμμηθυ πιαίζημ ηεξ κμμμζεζίαξ
πμο δηέπεη ηηξ μεηαπηοπηαθέξ ζπμοδέξ θάζε ζοκενγαδυμεκεξ πχναξ.
β) Τμ Εηδηθυ Πνςηυθμιιμ Σοκενγαζίαξ θαηανηίδεηαη απυ ηα ζοκενγαδυμεκα Ιδνφμαηα,
εγθνίκεηαη απυ ηα θαζ’ φιεκ ανμυδηα υνγακα αοηχκ θαη ζοκοπμβάιιεηαη γηα ηεκ ειιεκηθή
πιεονά ζημ Υπμονγείμ Εζκηθήξ Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ γηα ηεκ έθδμζε οπμονγηθήξ
απυθαζεξ με ηεκ μπμία γίκεηαη ε ηειηθή έγθνηζε ημο Πνμγνάμμαημξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 11
ημο κ. 2083/1992.
γ) Σηηξ πενηπηχζεηξ εθπυκεζεξ δηδαθημνηθήξ δηαηνηβήξ μνίδεηαη έκαξ επηβιέπςκ απυ θάζε
ζοκενγαδυμεκμ Ίδνομα. Οη ζοκεπηβιέπμκηεξ ζομμεηέπμοκ ζηεκ πνμβιεπυμεκε ηνημειή
Σομβμοιεοηηθή Επηηνμπή. Τε δημηθεηηθή θαη μνγακςηηθή εοζφκε ηεξ εθπυκεζεξ ηεξ
δηδαθημνηθήξ δηαηνηβήξ ακαιαμβάκεη έκα εθ ηςκ ζοκενγαδυμεκςκ Ιδνομάηςκ, πμο μνίδεηαη
ζημ Εηδηθυ Πνςηυθμιιμ Σοκενγαζίαξ. Η δηαδηθαζία εθπυκεζεξ ηεξ δηαηνηβήξ γίκεηαη με ηηξ
πνμτπμζέζεηξ πμο μνίδμκηαη ζηε κμμμζεζία ηεξ πχναξ, ημ Ίδνομα ηεξ μπμίαξ έπεη ηε
δημηθεηηθή θαη μνγακςηηθή εοζφκε. Σημ ίδημ Ίδνομα γίκεηαη θαη ε ηειηθή θνίζε ηεξ δηαηνηβήξ
ημο οπμρεθίμο απυ ηεκ επηαμειή Ελεηαζηηθή Επηηνμπή ημο κ. 2083/1992 γηα ηεκ ειιεκηθή
πιεονά ή ηεκ ακηίζημηπε επηηνμπή ημο Ιδνφμαημξ ηεξ αιιμδαπήξ, ζηεκ μπμία ζομμεηέπμοκ
υιμη μη ζοκεπηβιέπμκηεξ. Σηεκ επηαμειή Ελεηαζηηθή Επηηνμπή μπμνεί κα ζομμεηέπμοκ εθηυξ
απυ ημοξ ζοκεπηβιέπμκηεξ ηεξ αιιμδαπήξ θαη έκα ή πενηζζυηενα μέιε ΔΕΠ πμο μνίδμκηαη
απυ ημ ζοκενγαδυμεκμ Ίδνομα ηεξ αιιμδαπήξ εθυζμκ αοηυ πνμβιέπεηαη ζημ Εηδηθυ
Πνςηυθμιιμ Σοκενγαζίαξ. Σηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ μπμνεί κα πμνεγείηαη εκηαίμ δηδαθημνηθυ
δίπιςμα, ζημ μπμίμ γίκεηαη μκεία ηςκ ζοκενγαδυμεκςκ Ιδνομάηςκ ή πςνηζηυ δηδαθημνηθυ
δίπιςμα γηα ημοξ οπμρεθίμοξ θάζε πχναξ, ζημ μπμίμ υμςξ γίκεηαη πάιη μκεία ηςκ

ζοκενγαδυμεκςκ Ιδνομάηςκ, ζφμθςκα με ημοξ εηδηθυηενμοξ υνμοξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ
Ε.Π.Σ..
δ) Μεηαπηοπηαθά Δηπιχμαηα Εηδίθεοζεξ θαη Δηδαθημνηθά Δηπιχμαηα πμο πμνεγμφκηαη,
ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο αοηήξ, ζεςνμφκηαη αοημδηθαίςξ ςξ ηζυηημα με ηα
πμνεγμφμεκα απυ ηα ζοκενγαδυμεκα Ιδνφμαηα ζηα μπμία ιεηημονγμφκ ηα θμηκά Πνμγνάμμαηα
Μεηαπηοπηαθχκ Σπμοδχκ.
ε) Εηδηθυηενα δεηήμαηα πμο ακαθφπημοκ απυ ηεκ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ παναγνάθμο
αοηήξ νοζμίδμκηαη με απμθάζεηξ ημο Υπμονγμφ Εζκηθήξ Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ.»
2. Ήδε ιεηημονγμφκηα θμηκά Μεηαπηοπηαθά Πνμγνάμμαηα με ηηξ πνμσζπφμοζεξ δηαηάλεηξ
πνέπεη κα πνμζανμμζημφκ ζηηξ δηαηάλεηξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο ημ ανγυηενμ μέπνη
ηε ιήλε ημο αθαδεμασθμφ έημοξ 2005-2006.
3. Σημ ηέιμξ ηεξ παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 12 ημο κ. 2083/1992 πνμζηίζεηαη εδάθημ γ΄ πμο
έπεη ςξ ελήξ:
«γ) Σηα Πνμγνάμμαηα Μεηαπηοπηαθχκ Σπμοδχκ ηςκ Πακεπηζηεμίςκ ηεξ εμεδαπήξ, μένμξ
ημο πνμγνάμμαημξ μπμνεί κα πανέπεηαη εθηυξ απυ ηεκ ειιεκηθή θαη ζε άιιε εονςπασθή
γιχζζα.»

