
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 28630/Ζ1 
 Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτικών 

τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκη-

σης μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτα-

κτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού 

έκτου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομι-
κή κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

2. Την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

5. Το 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).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

10. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-2020 (Β’ 1451) υπουρ-
γική απόφαση και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 52425/Ζ1/04-04-2019 «Καθορι-
σμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυ-
χολογίας» υπουργική απόφαση (Β’ 1152).

12. Το υπ’ αρ. 21/14-1-2021 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13).

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/82/16130/Β1/10-2-2021 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύ-
πτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της υπό στοιχεία 
52425/Ζ1/04-04-2019 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχο-
λογίας» (Β’ 1152) εφαρμογή κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ειδικών ρυθμίσεων 
και εναλλακτικών μεθόδων πραγματοποίησης της πρα-
κτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, βάσει ειδικών 
διατάξεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
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δημίας COVID-19, δεν θίγει και δεν επηρεάζει τη συνά-
φεια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με την 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία, 
η οποία έχει κριθεί από την Ειδική Επιστημονική Επι-
τροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/
2019 (Α’ 13).

Η ως άνω συνάφεια ισχύει στο ακέραιο για τα Π.Μ.Σ. 
που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία 54929/Ζ1/
8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνά-
φειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής 
Ψυχολογίας» (Β’ 1217) και τις τροποποιήσεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

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