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Τα νεα µειαπτυχιακά προγράµµατα του ∆ιεθνούς Παναποτιρου 
ΑΘΗΝΑ 

Με θέµα την παρουσίαση του έργου του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ) και την παρουσίαση 
των νέων µεταπτυχιακών προγραµµάτων, πραγµατοποιήθηκε 

συνέντευξη Τύπου, στη Στέγη Γραµµάτων και 
Τεχνών του Ωνάσειου Ιδρύµατος. 

Στην συνέντευξη µίλησε ο πρόεδρος του Πανεπιστηµίου 
κ. Γραµµένος, ενώ παρευρέθηκε και ο δήµαρχος 

Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισµό, 
µιλώντας µε θερµά λόγια για το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

Ελλάδος. 
Ο κ. Γραµµένος παρουσίασε το έργο που έχει γίνει 

ano την ίδρυση του πανεπιστηµίου, ενώ, µεταξύ άλλων, 
τόνισε ότι το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο λειτουργεί «µε τα 
πρότυπα πανεπιστηµίου µε διεθνή παρουσία, διότι έτσι 
µόνο θα µπορέσει να διεκδικήσει θέση στο διεθνή χώρο». 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των 
σχολών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης από τον καθηγητή 
Νικόλαο Μουσιόπουλο, Επιστηµών Τεχνολογίας από 
τον καθηγητή Ιωάννη Βλαχάβα, Ανθρωπιστικών Επιστη¬ 

µών από τον καθηγητή Βασίλη Γούναρη και των Νοµικών 
Μεταπτυχιακών ano τον καθηγητή Αθανάσιο Κάί'ση. 

Να σηµειωθεί ότι το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος 
(∆ΙΠΑΕ) ιδρύθηκε βάσει του ν. 3391/2005 µε 

αποστολή να παρέχει ανωτάτη εκπαίδευση, ιδίως σε 
αλλοδαπούς. Η διδασκαλία των µαθηµάτων των προγραµµάτων 

γίνεται στην αγγλική γλώσσα έναντι διδάκτρων. 
Αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Οικονοµίας 
και ∆ιοίκησης, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών 

και τη Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας. Ο κ. Γραµµένος 
στην οµιλία του αναφέρθηκε λεπτοµερώς στην 

ιστορία του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου και πρόσθεσε: «Η 
λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου ουσιαστικά 
καλύπτεται ano πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

"Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση", πράξη που 
συγχρηµατοδοτείται ano την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 
και θα διατηρηθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015. Μικρή 
χρηµατοδότηση έχουµε επίσης από τον τακτικό προϋπολογισµό 

και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
ενώ τα δίδακτρα είναι επίσης µία ακόµη πηγή εισοδήµατος». 
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