
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Παστέρ (ΕΙΠ) με τίτλο «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωί-
α»/«Animal Welfare, Ethics and the Law».

2 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας και του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειο-
λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών με τίτλο «Studies in Orthodox 
Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία).

3 Ίδρυση «Εργαστηρίου Διεθνών Πολιτικών και 
Νομικών Σπουδών» στο Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμός του 
Εσωτερικού Κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 159/20-02-2020 (1)
   Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Ελληνικού Ινστιτού-

του Παστέρ (ΕΙΠ) με τίτλο «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, 

Ευζωία»/«Animal Welfare, Ethics and the Law».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπ’όψιν:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12- 2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν.4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7.  τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4589/2019 «Συ-
νέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 13),

11. την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ περί κατα-
νομής των ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγι-
κής και Ψυχολογίας (συνεδρίαση 22-10-2019),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Προσωρινής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ (συνεδρί-
αση 25-09-2019),

13. το απόσπασμα πρακτικού του συλλογικού οργάνου 
διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου ΕΙΠ (συνεδρίαση 
23-10-2019),

14. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων,

15. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 21-11-2019),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 3-12-2019),

17. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσο-
φίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ 
(ΕΙΠ) με τίτλο «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία»/«Animal 
Welfare, Ethics and the Law», από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και το Ερευνητικό Κέ-
ντρο ΕΙΠ θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ζώα: Ηθική, 
Δίκαιο, Ευζωία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, της απόφασης αυτής και τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του 
Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας του 
ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το εν λόγω ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τις Ανθρωπιστι-
κές και Κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα την Ηθική 
Φιλοσοφία σε σχέση με την ευζωία των ζώων. Σκοπός 
του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι η διεύρυνση και η εμ-
βάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των γνωστικών 
αντικειμένων που θεραπεύουν το Τμήμα και το Ερευ-
νητικό Κέντρο που συμμετέχουν. Το ΔΠΜΣ λειτουργεί 
συμπληρωματικά και παραπληρωματικά προς τις προ-
πτυχιακές σπουδές που προσφέρει το Τμήμα του ΕΚΠΑ. 
Οι επιστημονικές εστιάσεις του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος αναμένεται ότι θα οδηγήσουν τους φοιτητές:

α) Στη συστηματική συγκρότηση και κατάκτηση των 
απαραίτητων εννοιολογικών εργαλείων και επιστημο-
νικών μεθόδων που αφορούν στη διαλεκτική σύζευξη 
της Ηθικής Φιλοσοφίας με το Δίκαιο και την Ευζωία των 
ζώων.

β) Στη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στην ανάγκη 
της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, 
καταρτισμένους σε θεωρία, αξίες, έρευνα και πρακτική 
εφαρμογή με στόχο την καλλιέργεια και προαγωγή της 
Φιλοσοφίας, της Ηθικής, του Δικαίου, του Περιβάλλοντος 
και του Πολιτισμού.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
α) Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επαγγελματιών και επι-

στημόνων στην Ηθική Φιλοσοφία, στο Δίκαιο και στην 
Ευζωία των ζώων.

β) Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα προανα-
φερθέντα πεδία και αντικείμενα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στο αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο 
και Ευζωία των Ζώων» (MSc in Animal Welfare, Ethics 
and the Law).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγ-
γλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του 
ΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, 
Ευζωία» θα καλύπτεται από: 

α) δίδακτρα φοιτητών,
β) χορηγίες, δωρεές,
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέ-

ων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομεα γενικά, νομικών ή 
φυσικών προσώπων,

στ) έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή - από τα τέλη φοίτησης των 

μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ανέρχεται στο 

ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο 
και κρίνεται αναγκαία γιατί:

1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την 
Πολιτεία.

2. Καλύπτουν τις αμοιβές διδακτικού προσωπικού: Με-
λών ΔΕΠ του οικείου τμήματος (σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις), επισκεπτών καθηγητών από Τμήματα άλλων 
Ελληνικών ΑΕΙ ή Τμημάτων του εξωτερικού, λοιπών δι-
δασκόντων/νέων επιστημόνων.

3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού προ-
σωπικού, του οποίου η παρουσία λειτουργεί ανταποδο-
τικά προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι αμοιβές της 
συγκεκριμένης ομάδας συνεργατών αιτιολογούνται και 
επιμερίζονται ως ακολούθως:

α) Υποστήριξη ερευνητικών και Επιστημονικών Δρά-
σεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του 
ΔΠΜΣ (συλλογή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομέ-
νων, υποστήριξη έκδοσης επιστημονικών έργων, οργά-
νωση και υποστήριξη συνεδριακών, σεμιναριακών και 
επιμορφωτικών δράσεων),

β) Εκπαιδευτική, διοικητική, γραμματειακή διαχείρι-
ση, σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, 
προώθηση δράσεων δημοσιότητας,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7501Τεύχος B’ 679/03.03.2020

γ) Παροχή γενικής υποστήριξης και συνεργασίας με 
άλλα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, το διδακτικό 
προσωπικό, τους επισκέπτες καθηγητές και τους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές,

δ) Προώθηση δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης 
ποιότητας στην εκπαίδευση και διοίκηση,

ε) Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο 
επιστημονικών/ερευνητικών δράσεων του εργαστηρίου 
εφαρμοσμένης φιλοσοφίας,

4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Δαπάνες για υποτροφίες (στο πλαίσιο των εκάστοτε 
οικονομικών δυνατοτήτων του ΔΠΜΣ)

6. Αγορά αναλωσίμων, απαραίτητων για την λειτουρ-
γία του ΔΠΜΣ.

7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχια-

κούς φοιτητές
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση ΔΠΜΣ, μέσω 

συγκεκριμένων δράσεων προώθησής του (ενδεικτικά: 
ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπων αφι-
σών, συμμετοχή του ΔΠΜΣ σε ευρύτερες εκπαιδευτικές 
δράσεις προώθησής του).

10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια 
ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων –απαραίτητων για 
τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των αποτε-
λεσμάτων σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από 
διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες στο 
πλαίσιο των σπουδών τους στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ. 
Επωφελούμενοι από τις προαναφερθείσες δράσεις είναι 
πρωτίστως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες, αλλά και 
οι απόφοιτοι.

11. Εκδόσεις πρακτικών ημερίδων/διημερίδων/συνε-
δρίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμι-
κού.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. απόφ. 161/20-02-2020 (2)
    Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογί-

ας και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και 

Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Studies in 

Orthodox Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη 

Θεολογία).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν,

2. την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334 Β' 2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38),

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α'195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ Α' 189 ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την υπ' αριθμ. 134697/Ζ1/9-8-2018 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3664 Β'2018) με τίτλο «Μετονομασία 
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)»,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-6-2019),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-4-2019),

13. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων,

14. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 21-11-2019)
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15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 3-12-2019),

16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολο-
γίας και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρη-
σκειολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Studies in Orthodox 
Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία), από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογί-
ας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουρ-
γήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματι-
κό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Studies in Orthodox Theology» (Σπουδές στην 
Ορθόδοξη Θεολογία) στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Θεολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Studies in Orthodox Theology» (Σπουδές 
στην Ορθόδοξη Θεολογία) στην αγγλική γλώσσα, έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμέ-
νης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη σπουδή και την 
έρευνα των πτυχών της Ορθόδοξης Θεολογίας στον 
σύγχρονο κόσμο.

Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
- η ανάπτυξη και η προαγωγή της έρευνας και της επι-

στημονικής γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Ορθόδοξης 
Θεολογίας, στον διάλογο της με τον σύγχρονο κόσμο, 
πεδίο που ορίζει την επιστημονική ιδιοπροσωπία των 
ορθοδόξων θεολογικών σπουδών σε σχέση με άλλα θεο-
λογικά προγράμματα στο ευρύτερο διεθνές ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και

- η επιστημονική κατάρτιση στελεχών μεταπτυχια-
κού επιπέδου για απασχόληση σε ακαδημαϊκά ιδρύμα-
τα, ερευνητικά κέντρα, στις εκκλησιαστικές δομές, στις 
ποικίλες δομές της διοίκησης, στους φορείς πολιτισμού, 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, σε συμβουλευτικές 
δομές και συναφείς κοινωνικές δράσεις και πρωτοβου-
λίες.

Βασική επιδίωξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox 
Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία) είναι να:

- αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων και ερευ-
νητών -κυρίως από την αλλοδαπή- και να τους προσφέ-
ρει υψηλού επιπέδου θεολογικές επιστημονικές γνώσεις 
και ερευνητική κατάρτιση κατ' αντιστοιχία προς τις απαι-

τήσεις της σύγχρονης έρευνας αλλά και της σύγχρονης 
κοινωνίας.

- ενισχύσει και να διευρύνει τη διεθνή προβολή του 
επιστημονικού-ερευνητικού έργου των δύο Τμημάτων 
της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α στο πεδίο της σύγ-
χρονης θεολογικής έρευνας.

- ενισχύσει τις επιστημονικές-ερευνητικές δυνατότητες 
των σύγχρονων θεολόγων.

- προαγάγει και να αναπτύξει τον διαχριστιανικό και 
διαθρησκειακό διάλογο για την κοινή και θετική αντι-
μετώπιση των ποικίλων θρησκευτικών, πολιτικών και 
πολιτισμικών προκλήσεων της σύγχρονης πολυ-θρη-
σκευτικής και πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Studies in Orthodox Theology» (Σπου-
δές στην Ορθόδοξη Θεολογία)".

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η μέγι-
στη χρονική διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι 
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την πλήρη φοίτηση και τα 
δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα (10) για τη μερική φοίτηση.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση Δ.Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in 
Orthodox Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολο-
γία) στην αγγλική γλώσσα, θα καλύπτεται από:

- δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες 
και επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου τομέα ή του 
ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώπων,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-

λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α.,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 3.000 €. Σε 
περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν ολοκλη-
ρώσει την φοίτηση του εντός του προβλεπόμενου χρό-
νου επιβαρύνεται με δίδακτρα 200 € ανά μάθημα.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ύψους 1.000 € 
ανά διδακτικό εξάμηνο κρίνεται αναγκαία, διότι τα λει-
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τουργικά έξοδα του Δ.Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται από άλλες 
πηγές χρηματοδότησης, ήτοι οι δαπάνες διδασκαλίας, 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, 
εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υπο-
τροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες 
(υπολογιστές και προγράμματα υπολογιστών, συντη-
ρήσεις εξοπλισμού και χώρων, έκτακτες δαπάνες, έξο-
δα δημοσιεύσεων, συνεδρίων, οπτικοακουστικά μέσα, 
υπηρεσίες, γραφική ύλη κ.ά.). Το σύνολο των εξόδων 
θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης, καθότι το κόστος 
λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μεγάλο λόγω του μεγάλου 
κατ' ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων, της χρήσης νέων 
τεχνολογιών στις αίθουσες πολυμέσων, της συντήρησης 
και της προμήθειας νέου εξοπλισμού για την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, και των λοιπών προαναφερθεισών 
δαπανών με σκοπό την επίτευξη ενός σύγχρονου και 
υψηλού επιπέδου διδακτικού έργου.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 3216 (3)
    Ίδρυση «Εργαστηρίου Διεθνών Πολιτικών και Νο-

μικών Σπουδών» στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλα-

βικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οι-

κονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμός του 

Εσωτερικού Κανονισμού του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

3. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πα-

νεπιστημίου Μακεδονίας περί ίδρυσης «Εργαστηρίου 
Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών» (αριθμ. συ-
νεδρ. 6/4.12.2019).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρ. 12/28.1.2020).

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διε-
θνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών» στο Τμήμα Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας και τον καθορισμό του Εσωτερικού 
Κανονισμού του ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Αντικείμενο

1. Ιδρύεται στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών 
και Νομικών Σπουδών».

2. Στο Εργαστήριο λειτουργούν συνεργαζόμενες, 
άτυπες μονάδες σε αντικείμενα που αποτελούν μέρος 
των Προγραμμάτων Σπουδών του οικείου Τμήματος 
και αφορούν τις εξής γνωστικές περιοχές: α) Πολιτική 
Επιστήμη, β) Συγκριτική Πολιτική, γ) Διακυβέρνηση, 
δ) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ε) θεσμοί και Δίκαιο της Ε.Ε., 
στ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, ζ) Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Μετανάστευση και Μειονότητες, η) Διεθνείς Σχέσεις, 
θ) Διεθνής Πολιτική θεωρία.

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: α) τη συμβολή στην 
κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών 
αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στις 
γνωστικές περιοχές του Εργαστηρίου, όπως αυτές προσ-
διορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας 
πράξης, β) την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας 
και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 
γ) τη δημοσιοποίηση της γνώσης μέσω της διοργάνω-
σης ακαδημαϊκών δράσεων, επιστημονικών ημερίδων, 
διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλ-
λων επιστημονικών εκδηλώσεων, δ) τη διάχυση της 
γνώσης μέσω εκδόσεων μονογραφιών, επιστημονικών 
άρθρων, συλλογικών τόμων, επιστημονικών επετηρίδων 
και περιοδικών και κάθε μορφής έντυπης ή ηλεκτρονι-
κής έκδοσης επιστημονικών απόψεων και ερευνητικών 
πορισμάτων, ε) την ενίσχυση της συνεργασίας με Πα-
νεπιστήμια, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύ-
ματα και Ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και στόχους, με 
σκοπό την ανάληψη κοινών ερευνητικών δράσεων και 
τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων διεπιστη-
μονικού διαλόγου για την προαγωγή της επιστημονι-
κής γνώσης, στ) την εξωστρεφή δράση και συνεργεία 
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με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγ-
γελματικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις με στόχο 
την από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για 
την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων, που εμπί-
πτουν στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου, ζ) την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση 
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς 
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μο-
νάδων και των μελών του, η) την παροχή υπηρεσιών σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις της 
κείμενης νομοθεσίας, θ) την κάλυψη εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών αναγκών όλων των επιπέδων (προπτυχια-
κού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού, μεταδιδακτορικού) 
του οικείου Τμήματος σε θέματα που εντάσσονται στα 
επιστημονικά πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου, 
ι) τη δημιουργία ακαδημαϊκών δικτύων και άλλων διε-
θνών συνεργατικών ακαδημαϊκών θεσμών σε επίπεδο 
Τμήματος, Σχολής και Πανεπιστημίου, ια) την καλλιέργεια 
και ανάπτυξη ερευνητικών, συγγραφικών, οργανωτικών 
και διοικητικών δεξιοτήτων σε πεδία της κοινωνικής 
έρευνας για όσες/όσους συμμετέχουν στις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 3 
Προσωπικό - Λειτουργία

1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από: 
α) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 
β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), 
γ) μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π), δ) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του οικείου Τμήματος ή/
και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνη-
τικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, ε) μέλη του λοιπού 
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του οικείου 
Τμήματος ή/και Ιδρύματος και στ) εξωτερικούς συνερ-
γάτες, ειδικούς επιστήμονες.

2. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήμα-
τος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου, όπου και τοποθετείται σχετική πινακίδα. 
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος. 
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατη-
γορία εργαζομένων.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε 
εργασίας στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί, και 
καθορίζει μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστη-
ρίου την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρήση του 
εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σε αυτό, και την 
παραμονή των εργαζομένων και των επισκεπτών στους 
χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που 

αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του εξοπλι-
σμού και εγκαταστάσεων από βλάβες.

5. Η χρήση ειδικών οργάνων ή προγραμμάτων του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε 
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική προς τούτο εκπαί-
δευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και συσκευές 
τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επι-
στρέφονται μετά τη χρήση τους στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

7. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ του 
Εργαστηρίου τη διοικητική και γραμματειακή υποστή-
ριξη του.

8. Με απόφαση του Διευθυντή είναι επίσης δυνατή η 
ανάθεση της διεκπεραίωσης και του συντονισμού των 
εργασιών και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου σε εξει-
δικευμένο στέλεχος με ανάλογη εμπειρία σε οργανωτικά 
και εκπαιδευτικά θέματα, η αμοιβή του οποίου θα καλύ-
πτεται από τα έσοδα του Εργαστηρίου.

9. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται από 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφι-
ους διδάκτορες και μετάδιδακτορες του οικείου Τμήμα-
τος υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο 
είναι αντίστοιχο γνωστικής περιοχής του Εργαστηρίου 
και που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει 
η κείμενη νομοθεσία και επιπλέον: α) συντονίζει το δι-
δακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, β) κα-
ταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα 
λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τή-
ρηση του, γ) μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων του Εργαστηρίου, δ) μεριμνά για τη στελέχωση 
του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, ε) μεριμνά 
για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, στ) ειση-
γείται τους υπεύθυνους αναλώσιμων υλικών και κινητού 
εξοπλισμού, ζ) υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο 
και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία 
του Εργαστηρίου, η) μεριμνά για τη σύνταξη, την πα-
ρακολούθηση, τον συντονισμό και την εκπλήρωση του 
προγράμματος λειτουργίας και δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου στο πλαίσιο της αποστολής του.

Άρθρο 5 
Έσοδα - Πόροι 

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
από: α) την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων, β) τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστη-
μονικών προϊόντων, γ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα 
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με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984, δ) τις ειδικές 
εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανι-
σμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα, ε) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δω-
ρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται 
από ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για το Εργαστήριο, 
εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό 
λειτουργίας του Εργαστηρίου, στ) συνέδρια, ημερίδες, 
εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ζ) κάθε άλλη 
νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται σε έντυπη 
ή/και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα: α) Βιβλίο Πρω-
τοκόλλου, β) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, γ) Φάκελος 
Οικονομικών Στοιχείων Έτους, δ) Κατάλογος Επιστημο-
νικών Βιβλίων και Περιοδικών, ε) Αρχείο Ερευνητικών 
Προγραμμάτων, στ) Αρχείο αναλυτικής Καταγραφής του 
Εξοπλισμού του, ζ) Κατάλογος Επιστημονικών Δημοσι-
εύσεων, ανακοινώσεων και γενικά κάθε προϊόντος που 
παράγεται μέσω της ερευνητικής διαδικασίας, η) κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύου-
σα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 7 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διε-
θνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών» (στην ελληνι-

κή) και "Laboratory of International Political and Legal 
Studies" (στην αγγλική) με κοινό διακριτικό τίτλο "POLIS 
Lab" ή απλώς "POLIS", o οποίος αναγράφεται σε κάθε 
έντυπο του.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα όμοια με αυτή του οικείου Τμήματος με 
την προσθήκη του διακριτικού τίτλου του Εργαστηρίου. 
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα 
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλλη-
λογραφία του.

Άρθρο 8 
Τεκμήριο Αρμοδιότητας

Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουρ-
γία και την αποστολή του Εργαστηρίου αρμόδιο όργανο 
είναι η Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας πράξης αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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