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λογούνται σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες άλλων προγραμμάτων σπουδών του ίδιου ή άλλου 
Τμήματος του Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στον ιδρυ-
ματικό κατάλογο, ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα σπουδών τους, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων 
σπουδών προσμετράται για την απονομή του τίτλου 
σπουδών αποκλειστικά, ως μαθήματα ελεύθερης επι-
λογής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από 
την επιτυχή αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών, αντι-
στοιχεί κατ’ ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) 
του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος σπουδών.

Άρθρο 67

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται 
με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) παροχής διδακτικού έργου σε προγράμματα σπου-
δών πρώτου κύκλου, που διεξάγεται με τη συμμετοχή 
Καθηγητών από ιδρύματα της αλλοδαπής ή Συνεργα-
ζόμενων Καθηγητών,

β) παροχής διδακτικού έργου στο πλαίσιο κοινών 
προγραμμάτων σπουδών με ιδρύματα της αλλοδαπής,

γ) παροχής διδακτικού έργου στο πλαίσιο διατμημα-
τικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων πρώτου κύκλου, 
κατά το μέρος του διδακτικού έργου που παρέχεται με 
την ευθύνη των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον η 
έδρα των συνεργαζόμενων Τμημάτων είναι σε διαφο-
ρετική πόλη,

δ) παροχής διδακτικού έργου σε προγράμματα σπου-
δών δεύτερου κύκλου και

ε) σε ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, όπου δεν καθί-
σταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας ή η χρήση των υποδομών του Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτή-
των του,

στ) οργάνωσης μαθημάτων εμβάθυνσης και φροντι-
στηριακών ασκήσεων, πέραν των υποχρεωτικών ωρών 
διδακτικού έργου ανά μάθημα.

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με με-
θόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας διά ζώσης, με παράλληλη σύγχρο-
νη αναμετάδοση του διεξαγόμενου διδακτικού έργου 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αποκλειστικά προς 
φοιτητές άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., εφόσον αυτοί 
επιλέγουν την παρακολούθηση μαθημάτων και εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων άλλων Τμημάτων του ίδιου 
Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές προς τους 
οποίους απευθύνεται φοιτούν σε Τμήμα που εδρεύει σε 
διαφορετική περιφερειακή ενότητα ή πόλη από αυτήν 

του Τμήματος στο οποίο παρέχεται το μάθημα. Η αξιο-
λόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο, 
ανεξαρτήτως της μεθόδου διεξαγωγής της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας και παρακολούθησης των φοιτητών.

3. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. 
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ορ-
γάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η μονάδα του 
Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει την υποστήριξη της εξ αποστά-
σεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, ζητήματα σχετικά με 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων συμ-
μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και κάθε 
άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4. Η οργάνωση μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφορά σε μαθήματα και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που από τη φύση τους 
δύνανται να υποστηριχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν εμπεριέχουν πρακτι-
κή, εργαστηριακή ή κλινική εξάσκηση των φοιτητών, 
που για τη διεξαγωγή τους απαιτείται η συμμετοχή των 
φοιτητών με φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτόν, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται 
τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
δύνανται να διεξάγονται με τη χρήση μεθόδων σύγχρο-
νης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 68

Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τηρούν 
ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμη και σε άτομα 
με αναπηρία, μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα 
προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου 
κύκλου, που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. Με τον εσωτε-
ρικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ζητή-
ματα σχετικά με την ταυτοποίηση των δικαιούχων κατά 
την είσοδο στην πλατφόρμα, τα δικαιώματα πρόσβασής 
τους σε αυτήν και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων και 
των φοιτητών.

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 δύναται να 
αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα, το οποίο δύ-
ναται να περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκή-
σεις, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και βιντεοσκοπη-
μένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά 
για εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύε-
ται από τον ν. 2121/1993 (Α’ 25), εφόσον πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις.

Άρθρο 69

Πρακτική άσκηση φοιτητών

1. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου 
κύκλου δύναται να προβλέπεται η διενέργεια πρακτι-
κής άσκησης φοιτητών, ως υποχρεωτική ή προαιρετι-
κή εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος 
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σπουδών που στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή των 
θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν 
από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος 
σπουδών και την εξοικείωση των φοιτητών με πιθανούς 
χώρους εργασίας. Η πρακτική άσκηση φοιτητών διεξάγε-
ται σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ 
βαθμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρή-
σεις, εφεξής καλούμενους «φορείς υποδοχής», υπό την 
εποπτεία διδάσκοντος του προγράμματος σπουδών. Η 
πρακτική άσκηση δύναται να διεξάγεται και σε φορείς 
της αλλοδαπής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος 
σπουδών της παρ. 2. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών 
συνάπτεται σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), του φοιτητή 
και του φορέα υποδοχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της 
πρακτικής άσκησης συνεπάγεται την απονομή του αριθ-
μού των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer 
and Accumulation System - ECTS), που καθορίζονται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Η καταχώριση και διάθεση θέσεων πρακτικής άσκη-
σης για φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών υποστηρί-
ζεται από το ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ της 
ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την 
επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Για τους σκοπούς του Γε-
νικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 
119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και η 
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ως Εκτελούσα την Επεξεργασία. Κάθε θέση 
πρακτικής άσκησης που αφορά σε φοιτητές πρώτου κύ-
κλου σπουδών των Α.Ε.Ι. υποχρεωτικά δημοσιεύεται και 
καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθο-
ρίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της πρα-
κτικής άσκησης, όπως η υποχρεωτική ή μη διεξαγωγή 
της για την απονομή του τίτλου σπουδών, το σύνολο 
των ωρών πρακτικής άσκησης, η χρονική της διάρκεια 
σε ημερολογιακούς μήνες, η περίοδος υλοποίησής της 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμ-
ματος σπουδών, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις 
ακαδημαϊκής προόδου που πρέπει να πληρούνται πριν 
από την έναρξη διεξαγωγής της. Εάν η πρακτική άσκηση 
δεν είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος σπουδών, με τον εσωτερικό κανονισμό 
του προγράμματος σπουδών δύναται να καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής εάν ο αριθμός 
των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης δεν επαρκεί 
για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων των ενδια-
φερομένων φοιτητών του προγράμματος.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται 
να ορίζεται ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πρακτικής 
άσκησης του Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για 
τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά 
ακαδημαϊκό έτος ορίζονται:

α) Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος προ-
έρχεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
του Τμήματος, και έχει ως αντικείμενο τη γενική εποπτεία 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης 
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονι-
σμό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των φορέων 
υποδοχής.

β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελεί-
ται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή-
ματος, στην οποία προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής 
Άσκησης, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων 
των φοιτητών που επιθυμούν να διεξάγουν πρακτική 
άσκηση, εάν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, τον συντονι-
σμό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική 
άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, τον ορι-
σμό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή, τη σύ-
νταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση 
και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης 
προς τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και την υποβο-
λή εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος 
σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης,

Ο Υπεύθυνος και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης δύ-
νανται να είναι κοινοί για όλα ή για έναν αριθμό προ-
γραμμάτων σπουδών του ίδιου Τμήματος.

5. Ο Επόπτης είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση και 
υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της 
πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοι-
νωνία με τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την 
ενημέρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτι-
κής Άσκησης. Ως Επόπτες είναι δυνατόν να οριστούν 
διδάσκοντες του προγράμματος σπουδών.

6. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπά-
γονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργα-
νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  - 
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), 
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 
(Α’ 48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος 
της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής.

7. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή 
πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρ-
χεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου 
κατώτατου βασικού μισθού, εφόσον η πρακτική άσκηση 
αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε 
πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. 
Εάν η πρακτική άσκηση αφορά μικρότερο αριθμό ωρών 
εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας απο-
ζημίωσης διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις 
συνολικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης. Η αποζη-
μίωση δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση 
είτε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
της πρακτικής άσκησης.

8. Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτη-
τών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατά 
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προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση, το 
κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύνει, 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τον προϋπολογισμό συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτού-
μενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζο-
νται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τους φοιτητές που διεξάγουν υπο-
χρεωτική πρακτική άσκηση για την επιτυχή ολοκλήρωση 
του προγράμματος σπουδών τους σε σχολικές μονάδες ή 
άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, το κόστος αποζημί-
ωσης και ασφάλισης δύναται να είναι χαμηλότερο από το 
οριζόμενο στην παρ. 7 και να καλύπτεται αποκλειστικά 
από πόρους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
ή ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Το ακριβές ύψος 
της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου καθορί-
ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτι-
κής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονο-
μικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων 
ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν 
οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους.

10. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο κανονι-
σμός πρακτικής άσκησης, που αποτελεί διακριτό τμήμα 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. Με 
τον Κανονισμό καθορίζονται θέματα σχετικά με τον συ-
ντονισμό, τη λειτουργία, την οργάνωση, την υλοποίηση, 
την εποπτεία και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 
ανά πρόγραμμα σπουδών, τον καθορισμό του Ιδρυματι-
κού Υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης, τις αρμοδιότη-
τες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής 
Πρακτικής Άσκησης και των Εποπτών, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών, τη συνεργα-
σία με τους φορείς υποδοχής και τις υποχρεώσεις τους, 
τη διαδικασία αλλαγής φορέων υποδοχής, το πρότυπο 
της σύμβασης πρακτικής άσκησης, τη διευκόλυνση των 
φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 70

Ίδρυση προγράμματος πρώτου κύκλου 

σπουδών

1. Κάθε Τμήμα δύναται να διοργανώνει ένα (1) ή πε-
ρισσότερα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, τα 
οποία εντάσσονται στο αναπτυξιακό σχέδιο του Τμήμα-
τος και το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), αποσκοπούν στην προαγωγή της 
γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν 
προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν ει-
σήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η 
ίδρυση, τροποποίηση, μετονομασία ή κατάργηση προ-
γράμματος σπουδών πρώτου κύκλου.

3. Η απόφαση ίδρυσης προγράμματος σπουδών πρώ-
του κύκλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προ-
γράμματος σπουδών, καθώς και τις κατευθύνσεις και 
τυχόν ειδικεύσεις του προγράμματος σπουδών,

β) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο 
περιλαμβάνεται το βασικό πρόγραμμα σπουδών, το 
οποίο αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο όριο στο ενενήντα τοις 
εκατό (90%) του συνόλου των πιστωτικών μονάδων 
(European Credit Transfer and Accumulation System - 
ECTS) του προγράμματος, τους τίτλους και την περι-
γραφή των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, τη χρονική αλληλουχία ή 
την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διεξαγωγή εργα-
στηριακών μαθημάτων, κλινικών ασκήσεων ή πρακτικής 
άσκησης, τη γλώσσα διεξαγωγής κάθε εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελλη-
νικής και την κατανομή των πιστωτικών μονάδων ανά 
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα σπουδών 
δύναται να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που ενισχύουν τη διάδραση μεταξύ διδακτικού προσω-
πικού και φοιτητών, όπως τη συμμετοχή σε ερευνητικές 
ομάδες, εκπαιδευτικούς ομίλους, τη συγγραφή δημοσι-
εύσεων και την έκδοση πανεπιστημιακών/επιστημονι-
κών περιοδικών, με αντίστοιχη κατανομή πιστωτικών 
μονάδων (ECTS),

γ) τα ειδικότερα προσόντα του διδακτικού προσωπι-
κού που απαιτούνται για την επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων του προγράμματος,

δ) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα 
που αποκτώνται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση 
του προγράμματος σπουδών, καθώς και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα από την παρακολούθηση των επιμέρους 
μαθημάτων του προγράμματος, και την αντιστοίχισή 
του με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων,

ε) την υποχρεωτικότητα ή μη διεξαγωγής πρακτικής 
άσκησης, με σχετική αναφορά του αριθμού των πιστω-
τικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

στ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, η οποία 
δεν δύναται να υπολείπεται των οκτώ (8) ακαδημαϊκών 
εξαμήνων, με την επιφύλαξη του άρθρου 73 για την 
οργάνωση προγραμμάτων σπουδών εφαρμοσμένων 
επιστημών,

ζ) την υποχρέωση ή μη εκπόνησης πτυχιακής ή διπλω-
ματικής εργασίας, με σχετική αναφορά του αριθμού των 
πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

η) το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Άρθρο 71

Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών

1. Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που καλύπτουν διαφορετικούς επιστη-
μονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα, δύνανται να 
συνεργάζονται για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών 
πρώτου κύκλου διεπιστημονικού χαρακτήρα, η επιτυχής 


