
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της εταιρείας «Century Bulk Carriers 
Management Co.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

2 Έγκριση της ίδρυσης του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Σχολής Aνθρωπιστικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος με τίτλο: «Ορθόδοξη Οικουμενική Θεολο-
γία» (Master in Orthodox Ecumenical Theology 
[Μ.ΟΕΤ]).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2212.2-1/5172/48852/2018 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της εταιρείας «Century Bulk Carriers 

Management Co.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡ-

ΣΑΛ.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975)

και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/

4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005),

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016),

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ιγ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας.

2. Το αριθμ. 6751532/29-5-2018 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙ-
ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 01 Ιουνίου 2018 αίτηση της εταιρείας 
«Century Bulk Carriers Management Co.», αποφασίζου-
με:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «Century Bulk Carriers 
Management Co.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και 
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το 
σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείρι-
ση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό-
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ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση 
πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν 
σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προαναφερό-
μενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ΄ αυτή ή τα πλοία που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρή-
σεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την 
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώ-
ματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για 
την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ΄ αυτά 
τα πλοία.

Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων 
με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι διατά-
ξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ-
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη-
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ΄ αυτούς ή τις 
οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξό-
δων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και 
εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή-
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την 
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμ-
φισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των 
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν 
επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε-
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα-
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζο-
μένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογα-
ριασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αι-
τία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές 
κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα ή 
στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμετάλ-
λευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυ-
σίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς 
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 

ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανο-
στασίου και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ και γενικά 
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων 
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών 
οφειλών.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκα-
τάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα-
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλά-
δος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους σε συνάλλαγμα 
του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των 
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των 
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των 
Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυ-
τές όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθω-
μάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κα-
ταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ-
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ-
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με 
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμε-
σολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης 
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικά με την εργασία αυτή.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμάνια 
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

΄Αρθρο 2
1. Η εταιρεία «Century Bulk Carriers Management Co.»
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη 

μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης 
αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
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ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο 
στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας 
και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του Γραφείου ή 
Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των 
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και 
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού 
προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτό και το ποσό που 
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέ-
πεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορο-
λογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,

ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ,

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες 
από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλ-
λοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή 
σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοι-
κίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της 
συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της 
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύ-

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δι-
εύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω 
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2018

Ο Yπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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   Αριθμ. ADMIN 2137 (2)
Έγκριση της ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών της Σχολής Aνθρωπιστικών Επιστη-

μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με 

τίτλο: «Ορθόδοξη Οικουμενική Θεολογία» (Master 

in Orthodox Ecumenical Theology [Μ.ΟΕΤ]).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παραγρ. 4α και 81 
παρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του άρθρου 32 παρ. 
1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 85
παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι δι-
ατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως και 
45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις του 
ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως άνω 
νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί 
Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε 
αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
114/04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατά-
ξεις του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ Α  ́195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 47 παρ. γ  ́του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α  ́228), του άρθρου 5 
παρ. 8 του ν. 4076/2012(ΦΕΚ Α  ́159) και του άρθρου 34 παρ. 2
 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α  ́24).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης 
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’ 
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και 
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση 

το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

7. Την αριθμ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευ-
σης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(συνεδρία 10/30-03-2018 Μοναδικό θέμα), η οποία συ-
νοδεύεται από την εισήγηση της παρ. 2 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 και τα συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, στοιχεία.

9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (συνεδρία 4/30-03-2018).

10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018 
θέμα 5).

11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 3).

12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την υπ’ αριθ. 
525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

13. Το αριθμ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο του τμή-
ματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Ορθόδοξη 
Οικουμενική Θεολογία» (Master in Orthodox Ecumenical 
Theology [Μ.ΟΕΤ]), ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ορθόδοξη Οικουμενική 
Θεολογία» (Master in Orthodox Ecumenical Theology 
[Μ.ΟΕΤ]), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, 
τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’ 240), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην «Ορθόδοξη
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Οικουμενική Θεολογία» (Master in Orthodox 
Ecumenical Theology [Μ.ΟΕΤ]) είναι ένα πρωτοπόρο 
πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο να εφαρμόσει την 
θεολογική κληρονομιά της Ορθοδοξίας στις ανάγκες 
του παρόντος, ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρότυπα 
αριστείας και την κριτική μελέτη που ακολουθείται στην 
σύγχρονη ακαδημαϊκή έρευνα. Το πρόγραμμα απευθύ-
νεται σε αγγλόφωνους θεολόγους, καθώς και σε από-
φοιτους σχετικών προγραμμάτων σπουδών που επιθυ-
μούν να αποκτήσουν ή να επεκτείνουν την ειδίκευσή 
τους μέσω διδασκαλίας υψηλού επιπέδου με στόχο την 
αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών δογμάτων 
του Χριστιανισμού, και ειδικά της Ορθοδοξίας (Βιβλικής, 
Λειτουργικής, Πατερικής) στο σύγχρονο κοσμικό και πο-
λυπολιτισμικό πλαίσιο. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

• Να παράσχει τη δυνατότητα έρευνας και εκπαίδευσης 
στην θεμελιώδη Ορθόδοξη θεολογία, όπως αυτή αντα-
ποκρίνεται στις οικουμενικές ανάγκες της Εκκλησίας τον 
21ο αιώνα σε τοπικό, δια-χριστιανικό και δια-θρησκειακό 
περιβάλλον.

• Να προωθήσει την κατανόηση οικουμενικών, κοινω-
νικοοικονομικών, οικολογικών και εκκλησιολογικών θε-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι Εκκλησίες και οι κοινωνίες 
σήμερα, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας μεγάλου 
ακαδημαϊκού βεληνεκούς.

• Να δημιουργήσει μια διεθνή και πολυπολιτισμική κοι-
νότητα φοιτητών και διδασκόντων για να εντείνει την 
αλληλοκατανόηση ανάμεσα στους πολιτισμούς, τα έθνη 
και τις θρησκευτικές παραδόσεις.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ορ-

θόδοξη Οικουμενική Θεολογία» (Master in Orthodox 
Ecumenical Theology [Μ.ΟΕΤ]) στις εξής κατευθύνσεις: 
1) Θεμελιώδης Ορθόδοξη Θεολογία (Βιβλική, Λειτουρ-
γική, Πατερική),

2) Συστηματική Θεολογία, Εκκλησιολογία και Ιεραπο-
στολή και

3) Οικουμενικές, δια-πολιτισμικές και Περιβαλλοντικές 
σπουδές.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ορθόδοξη 
Οικουμενική Θεολογία» (Master in Orthodox Ecumenical 
Theology [Μ.ΟΕΤ]) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλά-
δος, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΠΜΣ πλήρους φοί-
τησης και περιλαμβάνει δυο (2) εξάμηνα διδασκαλίας 
και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ 
μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Ορ-
θόδοξη Οικουμενική Θεολογία» (Master in Orthodox 
Ecumenical Theology [Μ.ΟΕΤ]) περιλαμβάνει δύο (2) 
εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπό-
νηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο 
1ο εξάμηνο περιλαμβάνονται 5 υποχρεωτικά μαθήματα 
[30 ECTS σύνολο], στο 2ο εξάμηνο 3 υποχρεωτικά μα-
θήματα [18 ECTS σύνολο] και 4 μαθήματα επιλογής [12 
ECTS σύνολο], τρία από τα οποία σε μία από τις τρεις 
κατευθύνσεις και ένα από τις λοιπές δύο κατευθύνσεις. Η 
διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτό-
χρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκό-
ντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και 
ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) ή υβρι-
δικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας 
συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά 
και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρό-
γραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α Εισαγωγή στη φιλοσοφία 
του προγράμματος

Introduction to the Philosophy of the Program 6

Α Λειτουργική Θεολογία Liturgical Theology 6

Α Πατερική και Συστηματική 
Θεολογία

Patristic and Systematic Theology 6

Α Εκκλησιαστική Ιστορία και 
Θεολογία

Church History and Theology 6

A Ιεραποστολική Missiology 6

Σύνολο 30
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β Βιβλική Θεολογία Biblical Theology 6

Β Οικουμενική Θεολογία Ecumenical Theology 6

Β Οικολογία και Διαθρησκει-
ακός διάλογος

Ecology and Inter-Faith Dialogue
6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ειδίκευση 1: Θεμελιώδης Ορθόδοξη Θεολογία (Βιβλική, Λειτουργική, Πατερική)
(Τρία υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης και μία επιλογή από τα μαθήματα των κατευθύνσεων 2 και 3)

Β Βιβλική Ερμηνευτική και 
Κοινωνικές σπουδές

Biblical Hermeneutics and Social Studies 3

Β Η Παύλεια Θεολογία στον 
Αρχέγονο και Σύγχρονο 
Χριστιανισμό

Pauline Theology in early and Contemporary Christianity
3

Β Συναίσθημα, Σώμα και Αι-
σθήσεις στην Ορθόδοξη 
Υμνογραφία και Λειτουρ-
γία

Emotion, the Body and the Senses in Orthodox Hymnography 
and Liturgy 3

Β Αρχαίες Ανατολικές Ορθό-
δοξες Εκκλησίες: Ιστορία 
και Πνευματική ζωή

Oriental Orthodox Churches: History and Spiritual Life
3

Ειδίκευση 2: Συστηματική, Εκκλησιολογία, Ιεραποστολική
(Τρία υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης και μία επιλογή από τα μαθήματα των κατευθύνσεων 1 και 3)

Β Σύγχρονη Ορθόδοξη Ιερα-
ποστολή και Θεολογία

Contemporary Orthodox Missions and Theology 3

Β Πατερική και Ορθόδοξη 
Ιεραποστολή

Patristics and Orthodox Mission 3

Β Χριστιανική Κοινωνική 
Ηθική

Christian Social Ethics 3

Β Η Δομή της Εκκλησίας: Κοι-
νωνιολογική Προσέγγιση

The Church’s Structure: A Sociological Approach
3

Ειδίκευση 3: Οικουμενικές, Διαπολιτισμικές, και Οικολογικές Σπουδές
(Τρία υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης και μία επιλογή από τα μαθήματα των κατευθύνσεων 1 και 2)

Β Σύγχρονες Ορθόδοξες 
οικουμενικές προσωπικό-
τητες

Modern Orthodox Ecumenical Figures
3

Β Ορθόδοξη φεμινιστική ερ-
μηνευτική

Orthodox Feminist Hermeneutics 3

Β Επιστήμη και Βιοηθική 
στην Ορθόδοξη θεολογία

Science and Bio-ethics in Orthodox Theology 3

Β Η Ορθόδοξη Θεολογία 
στον 20ο αιώνα και οι Διά-
λογοι της με τη Δύση

20th Century Orthodox Theology and its Conversations with the 
West 3

Σύνολο 30

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ Μεταπτυχιακή Εργασία Dissertation Study 30

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90
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Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και 
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος 
μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών δύναται να προ-
σφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό εξάμηνο, είτε στο 
εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο 
αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση 
του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος και άλλων Σχολών και Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του
ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο 
υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, 
οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και 
εφαρμογές πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδι-
κτύου, γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας 
και αμφιθέατρα). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες του ΠΜΣ, κάθε φύσης, μπορούν να πραγμα-
τοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 
στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και 
του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% 
του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος 
ανά παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργι-
κές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης

Ι.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμι-
κού

1.000 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 0

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων 500 €

ΙV. Μετακινήσεις διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.000 €

V. Μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς 500 €

VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 0 €

VIΙ.  Αμοιβές έκτακτου προσωπικού άλλων 
Α.Ε.Ι.

0 €

VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας του ν. 4485/2017 38.000€

ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής/τεχνικής υποστήριξης 10.000 €

Χ. Λοιπές δαπάνες 5.000 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δί-

δακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χο-
ρηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, 
ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύε-
ται από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπο-
λογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή 
έτη και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και 
γ) έκθεση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει 
η ύπαρξη της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξο-
πλισμού για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολό-
γηση ως προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο 
εδάφιο του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’ 240), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 
193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  
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*02029021907180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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