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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.151/61567/Α5
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ.
272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/
σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες...».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 2 του Ν. 2525/
1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ−
θρου 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του
Ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. 260/τ.Α΄/2005).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3432/2006
(Φ.Ε.Κ. 14/τ.Α΄/2006).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. 29/τ.Α΄/2009)
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατό−
χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/20−2−2007
(Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργικής απόφασης «Πρό−
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες του εδαφίου α, της παρ. 4 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄)
και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/
2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τις με αριθμ. Φ.151/33886/Β6/17−3−2008 (Φ.Ε.Κ.
556/τ.Β΄/2008), Φ.151/34623/Β6/19−3−2009 (Φ.Ε.Κ. 636/
τ.Β΄/2009) και Φ.151/121021/Β6/1−6−2009 (Φ.Ε.Κ. 2216/τ.Β΄/
2009), διόρθωση σφάλματος (Φ.Ε.Κ. 2282/τ.Β΄/2009),
Φ.151/19155/Β6/19−2−2010 (Φ.Ε.Κ. 220/τ.Β΄/2010), Φ.151/
77347/Β6/1−7−2010 (Φ.Ε.Κ. 1088/τ.Β΄/2010), Φ.151/41977/Β6/
9−4−2011 (Φ.Ε.Κ. 832/τ.Β΄/2011), Φ.151/64998/Β6/7−6−2011
(Φ.Ε.Κ. 1307/τ.Β΄/2011) και Φ.151/79076/Β6/11−7−2012 (Φ.Ε.Κ.
2153/τ.Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/
τ.Α΄/22−5−2005), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ.
272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες
του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ
90/Α΄) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/
2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ.
Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργικής
απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υπο−
ψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο
εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την
τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σε περί−
πτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους
δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις της περίπτω−
σης Β΄ που ακολουθεί.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ.
Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργικής
απόφασης προστίθεται περ. δ΄ ως ακολούθως:
«Στην ίδια κατηγορία και κατ’ εξαίρεση μόνο για ει−
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, το
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, εντάσσονται και τα τέκνα
Ελλήνων του εξωτερικού (απόφοιτοι ελληνικών λυκείων),
τα οποία έχουν πλήρη φοίτηση στη Β΄ τάξη Ελληνικού
Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά το σχολικό
έτος 2013−2014 και μετεγγράφησαν στην τελευταία τάξη
Γενικού Λυκείου της ημεδαπής το χρονικό διάστημα
από την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου
των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής και μέχρι και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη τους, κατά το σχολικό
έτος 2014−2015».
3. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης i της περ. δ΄
της παρ. Α1 του άρθρου 3 της με αριθμ. Φ.151/20049/
Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργικής απόφασης
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«i) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώ−
ρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ−
κύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι
Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού
επί δύο τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία
πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.»
4. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της
με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1−3−2007)
υπουργικής απόφασης, προστίθεται υποπερίπτωση iii
ως ακολούθως:
«iii) Κατ' εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους της
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, βεβαί−
ωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης από την οποία να
προκύπτει ότι οι μετεγγραφές αυτές έγιναν λόγω της
συμμετοχής των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ελληνικών
Γενικών Λυκείων εξωτερικού στις πανελλαδικές απο−
λυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων
της ημεδαπής.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Αριθμ. 2113
(2)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομι−
κή και Διοίκηση (Master of Science in International
Shipping, Finance and Management) των Τμημάτων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (επισπεύδον) και
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 παρ. 3 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24 Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2−8−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 93, τ.Α΄).
5. Το Π.Δ. 78/2013 (ΦΕΚ 119/Α΄/ 28−5−2013) « Ίδρυση−
Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίες 3η/ 12−11−2014 και 6η/4−3−2015).
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διοικητι−
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίες 4η/ 26−11−2014 και 8η/26−02−2015).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Κοσμητείας της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών (συνεδρίες 4η/23−12−2014 και 5η/13−3−2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο−
νομικών Επιστημών (συνεδρία 10−3−2015).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 4η/17−3−2015).
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίες 2η/19−2−2015 και 3η/26−3−2015)
12. Το υπ’ αριθμ. 1390/7−5−14 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο−
οικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. Το υπ’ αριθμ. 215/21−1−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. Το υπ’ αριθμ. 789/18−4−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι−
κονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (επι−
σπεύδον) και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διε−
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2015−2016, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
σε Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση –
Master of Science in International Shipping, Finance and
Management» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσέλκυση για εκ−
παίδευση και μετεκπαίδευση ελλήνων και αλλοδαπών
φοιτητών και στελεχών που σκοπεύουν να εργαστούν
ή εργάζονται στον κλάδο της ναυτιλίας και της χρη−
ματοοικονομικής και στοχεύουν στην ανέλιξή τους στη
διεθνή αγορά μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου. Περαιτέρω στόχος αποτελεί η
εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας επιχειρη−
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ματικών στελεχών, ικανών να λάβουν υπεύθυνες επιχει−
ρηματικές αποφάσεις, που διαθέτουν τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να
λειτουργήσουν στα ύψιστα κλιμάκια της επιχειρηματικής
κοινότητας στον κλάδο της ναυτιλίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)
σε Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση
(Master of Science in International Shipping, Finance and
Management).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κυρίως Οι−
κονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Διοικητικής Επιστήμης, Θετικών και Τεχνολογικών Επι−
στημών και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστι−
κού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα
για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα
(4) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζο−
νται ως εξής:
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως υπερεντατικό και
αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονά−
δες (Π.Μ.).
Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα
υποχρεωτικής παρακολούθησης με πέντε (5) πιστωτικές
μονάδες έκαστο και δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικής
παρακολούθησης με δυόμισι (2,5) πιστωτικές μονάδες
έκαστο. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο (2) υπο−
χρεωτικά μαθήματα με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες
έκαστο και επιλογή μαθημάτων με συνολικά είκοσι (20)
πιστωτικές μονάδες. Κατά τους εαρινούς μήνες προ−
βλέπεται υποχρεωτική εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διατριβής η οποία ισοδυναμεί με δεκαπέντε (15) πιστω−
τικές μονάδες.
Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μα−
θημάτων ορίζεται ως εξής:
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Το παραπάνω Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται και
ως Μερικής Φοίτησης.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Με−
ρικής Φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό των
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται/προσαρ−
μόζεται διαχρονικά, μετά από απόφαση των αρμοδίων
οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους εκατό (100) μεταπτυχιακούς φοιτητές, δηλα−
δή πενήντα (50) για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης
και πενήντα (50) για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κα−
θηγητές και λέκτορες των Τμημάτων Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τε−
χνολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών καθώς και άλλων τμημάτων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητές και λέκτορες άλ−
λων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 5 του Ν. 3685/2008.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι−
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περι−
λαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμέ−
νους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, η βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό Κέντρο
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τα
Εργαστήρια των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοι−
κονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Στην
περίπτωση που η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστη−
μίου δεν επαρκεί, το πρόγραμμα θα προβεί σε ενοικίαση
αιθουσών κατάλληλα εξοπλισμένων με σύγχρονα μέσα
διδασκαλίας.
Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2023−2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτι−
μάται στο ποσό των 161.975 και αναλύεται σε κατηγο−
ρίες δαπανών ως εξής:
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Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Αμοιβές − Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

137.080

Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, Παρακολούθηση συνεδρίων, και άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

4.000

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών & εργαστηρίων,
εκπαιδευτικό υλικό

6.000

Υποτροφίες, βραβεία

3.500

Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενοικίαση αιθουσών

11.395

Γενικό σύνολο

161.975

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι δίδα−
κτρα καθώς και ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες,
δωρεές κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2015

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 280/23.03.2015
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού
της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερι−
κού Εμπορίου ΑΕ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3894/2010
(ΦΕΚ 204/τΑ΄), το άρθρο 3 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄),
το άρθρο 3 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄).
β. Του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄) «Ενιαίος Φορέας Εξω−
στρέφειας και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου. 45 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−4−2012) και εν συνεχεία με την παράγραφο 1 του άρ−
θρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5−5−2014),
δ. Της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ. 1 της παραγρά−
φου Γ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/
12−11−2012).

2. Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθμ. 20/2011 υπουρ−
γικής απόφασης, Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Εταιρείας (ΦΕΚ Β΄ 1799/ 2011), όπως αυτός τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 1452/2014 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ Β΄ 756/ 2014),
3. Την ανάγκη αντιμετώπισης της διαπιστωμένης
υποστελέχωσης όλων των Τομέων και Διευθύνσεων
της Εταιρείας, με γνώμονα τη δυσκολία ικανοποίησης
των διαρκώς αυξανόμενων και επιτακτικών αναγκών και
απαιτήσεων της εταιρείας, σε συνέχεια της «απορρόφη−
σης» των αρμοδιοτήτων και δράσεων του πρώην ΟΠΕ
δυνάμει του Ν. 4242/2014, και την εξ αυτού του λόγου
απασχόληση του προσωπικού πέραν του προβλεπόμε−
νου καθημερινού ωραρίου.
4. Το από 12.2.2015 υπηρεσιακό σημείωμα των Γενικής
Διεύθυνσης Υποστήριξης και Προγραμματισμού με το
συνημμένο σε αυτό πίνακα.
4. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογι−
σμό του οικονομικού έτους 2015 της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»,
ομόφωνα αποφάσισε την καθιέρωση στην Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επεν−
δύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με διακριτικό
τίτλο «Enterprise Greece», απογευματινής υπερωριακής
εργασίας με αμοιβή, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής
απασχόλησης, μέχρι εκατόν είκοσι [120) ώρες ανά υπάλ−
ληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και άλλες εκατόν
είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο, για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 31−12−2015, για εξήντα
(60) συνολικά υπαλλήλους, αναλυτικά ως εξής:
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Α΄ εξάμηνο

Απογευματινή Απογευματινή
απασχόληση/ απασχόληση/
το μήνα
το μήνα

α/α

Διεύθυνση

1

Δ/νση Προσέλκυσης Επενδύσεων

9

20

20

2

Δ/νση Υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδύσεων− Διαμεσολαβητής

7

20

20

3

Δ/νση Στρατηγικών Επενδύσεων

3

20

20

4

Δ/νση Έρευνας και Μελετών

4

20

20

5

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

15

20

20

6

Δ/νση ενημέρωσης, επικοινωνίας και μάρκετινγκ

4

20

20

7

Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και Θεμισκής Δικτύωσης

2

20

20

8

Δ/νση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων

2

20

20

9

Δ/νση Αγροτικών Προϊόντων−Τροφίμων και Ποτών

5

20

20

10

Δ/νση Δομικών − Καταναλωτικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

4

20

20

11

Δ/νση Εξαγωγικών Επιχειρηματικών Αποστολών

3

20

20

12

Δ/νση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

2

20

20

ΣΥΝΟΛΟ

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από την υπερωρια−
κή απασχόληση του ως άνω προσωπικού της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύ−
σεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ύψους Εκατόν δέκα
οκτώ χιλιάδες Ευρώ (118.000€) θα βαρύνει τον προϋπο−
λογισμό έτους 2015 της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας
και θα καλυφθεί συγκεκριμένα από τον λογ. 60 − Αμοιβές
και Έξοδα Προσωπικού. Το ανωτέρω προσωπικό μπορεί
ενόψει υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας να μετακι−
νείται ελευθέρα μεταξύ των Διευθύνσεων της, ωστόσο ο
συνολικός αριθμός των υπαλλήλων, που θα δικαιούνται

Άτομα

Β΄ εξάμηνο

60

14.400

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση να παρα−
μένει σε κάθε περίπτωση ο ίδιος. Η διαπίστωση της
πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας γίνεται
με βεβαίωση των Διευθυντών των αντίστοιχων Διευθύν−
σεων της εταιρείας που ανήκουν οι εν λόγω υπάλληλοι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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