
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικα-
σίας οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευ-
σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

2 Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδι-
κοτήτων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Κόνιτσας με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 
(Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 18137/Ζ1 (1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικα-

σίας οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευ-

σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. γ) της παρ. 3 και της παρ. 1 του άρθρου 

3, των περ. β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 65, των άρ-
θρων 67 και 68, της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου 79, 
της παρ. 1 του άρθρου 88, των άρθρων 210 και 221 και 
της παρ. 1 του άρθρου 418 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορί-
ζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ)  του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός της Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 2),

ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων-ΓΚΠΔ/General 
Data Protection Regulation-GDPR),

ιβ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
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