
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτ-
λο «Ι.Ι.Ε.Κ. ETOILE BY LES CHEFS», μετά από αίτηση 
του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου».

2 Μετατροπή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254)».

3 Μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτ-
λο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΞΑΝΤΑΣ - ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
από το φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΛΑ-
ΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο νομικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS 
Ε.Ε.».

4 Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο του φορέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» και μετατροπή του σε 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/ 
2020 (Α’ 254)».

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7809/12.11.2018 
(Β’  5533) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρί-
αση 4ης/08.11.2018/8) περί Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7808/12.11.2018 
(Β’ 5248) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 
4η/08.11.2018/7) περί Κανονισμού Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο στις 
Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 
υπ’ αρ. 3377/12.07.2021 (Β’  3605) απόφαση της 
Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 17η/01.07.2021)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    18117/Κ6 (1)
Ανάκληση άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό 

τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ETOILE BY LES CHEFS», μετά από αί-

τηση του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο 
Β’, άρθρο 71 του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκ-
συγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις…
και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207), με τον οποίο 
προστέθηκε το Κεφάλαιο ΛΗ’ «Απλούστευση πλαισίου 
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Φροντιστηρίων, Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών και Κολλεγίων» και ιδίως τις περ. α και 
β της παρ. 4 του άρθρου 286.

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 
2016» (Α’ 222) και ιδίως της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου.

γ) Του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

δ) Του π.δ. 18/22-02-2018 «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ε) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 
(Α’ 119).

στ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/17-07-2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.» (Β’ 3324).

3. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παράγραφο Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 756).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

5. Την υπό στοιχεία 120868/ΙΑ/02-09-2013 (Β΄ 2279) 
άδεια του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο «ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ETOILE BY LES CHEFS ΕΠΕ».

6. Την υπό στοιχεία 35168/Κ1/03-03-2015 (Β΄ 457) από-
φαση τροποποίησης της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ETOILE BY LES CHEFS ΕΠΕ» ως προς την 
επέκταση της υφιστάμενης δομής του.

7. Την υπό στοιχεία 180008/Κ1/26-10-2016 (Β΄ 3597) 
απόφαση επικαιροποίησης αδειών Ιδιωτικών Ινστιτού-
των Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

8. Την υπό στοιχεία 223638/Κ1/30-12-2016 (Β΄ 55/2017) 
απόφαση τροποποίησης της άδειας του Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό 
τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ETOILE BY LES CHEFS ΕΠΕ» λόγω 
αλλαγής επωνυμίας, τύπου αδειοδοτημένου φορέα και 
διακριτικού τίτλου.

9. Το υπό στοιχεία 163273/Κ6/14-12-2021 έγγραφο με 
επισυναπτόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ανάκλη-
σης της άδειας του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ETOILE BY LES CHEFS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ-
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

10. Το υπό στοιχεία 718/Κ5/14-02-2022 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του Τμήματος Προσωπικού και Υποστήριξης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της υπό στοιχεία 120868/ΙΑ/02-09-2013 
(Β΄ 2279) άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.ΕΚ ETOILE BY 
LES CHEFS» η οποία χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο 
με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ETOILE BY LES CHEFS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατόπιν αίτησής 
του.

Το αρχείο του ανωτέρω Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης θα παραδοθεί, μερίμνει της δι-
οίκησής του, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, 
στο ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη διεύθυνση:

Καλλιθέας και Παπάγου 23, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημή-
τριος, Αττική.

Οι καταρτιζόμενοι του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται:
α) επιστροφής των διδάκτρων που έχουν τυχόν ήδη 

προκαταβάλει ενόψει της νέας περιόδου κατάρτισης 
2021-2022.

β) μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχα τμή-
ματα με την ειδικότητά τους.

γ) μετεγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής 
τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βιου 
Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

I

    Αριθμ. 18196/Κ6 (2)
Μετατροπή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Δύο του φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

του ν. 4763/2020 (Α’ 254)». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).
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β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222) και ιδίως της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - Κ.Δ.Β.Μ.2» και κωδικό 2000454, 
η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της 209/25-04-2016 
συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε 
στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

6. Την υπό στοιχεία 156055/K6/01-12-2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και κωδικό 2000454, με 
τροποποίηση της άδειάς του σε Κέντρο Δια Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.), με διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ-
ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» και με δομές 
στις διευθύνσεις:

1) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16, Τ.Κ. 66300, ΔΡΑΜΑ
2) ΔΟΪΡΑΝΗΣ 26, Τ.Κ. 66132, ΔΡΑΜΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βιου Μάθησης 
και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

I

    Αριθμ. 18096/Κ6 (3)
Μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστι-

τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον δι-

ακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΞΑΝΤΑΣ - ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» από το φυσικό πρόσωπο με την 

επωνυμία «ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο νο-

μικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε.». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του 
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του 
υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις…και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 207), με τον οποίο προστέθηκε το Κεφά-
λαιο ΛΗ’ «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ), Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και 
Κολλεγίων» και ιδίως τις περ. α και β της παρ. 4 του άρ-
θρου 286.

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 
2016» και ιδίως την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του άρθρου 
πρώτου (Α’ 222).

γ) Του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
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της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

δ) Του π.δ. 18/22-02-2018 «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31).

ε) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/08-07-2019 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων», (Α’ 119).

στ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/17-07-2019, 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.» (Β’ 3324).

3. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παράγραφο Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 756).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

5. Την υπό στοιχεία 137390/Κ1/03-09-2015 (Β΄ 1993) 
άδεια του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΕΞΑΝΤΑΣ - ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

6. Την υπό στοιχεία 78292/Κ6/01-07-2021 κοινή αίτη-
ση μεταβίβασης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. του φυσικού προσώπου 
με την επωνυμία «ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε.», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιο-
λογητικά.

7. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Ορ-
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη συνδρομή 
των κτηριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, και 
διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔΑ/50839/09-12-2021
απόφασή του, της υπ’ αρ. 468ης/09-12-2021 συνεδρί-
ασης.

8. Την υπό στοιχεία 167616/Κ6/22-12-2021 δήλω-
ση του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυ-
μία «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΞΑΝΤΑΣ  - ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό στοιχεία 78292/Κ6/
01-07-2021 αίτησής του, όπως έχει υποβληθεί και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υπο-
βολής της αίτησης.

9. Την υπό στοιχεία 166662/Κ6/20-12-2021 δήλωση 
του αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε.» ότι επιθυμεί την 
εξέταση της υπό στοιχεία 78292/Κ6/01-07-2021 αίτησής 
του, όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση της υπό στοιχεία 137390/Κ1/
03-09-2015 (Β΄ 1993) άδειας του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον 
διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΞΑΝΤΑΣ - ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛΗΣ» που χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», με δομή 
στην οδό Μαυρομιχάλη 23, Αλιβέρι Εύβοιας, Τ.Κ. 34500, 
δυναμικότητας 72 ατόμων, με πρόσβαση ΑμεΑ, στο νο-
μικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΚΕΚ PRAXIS Ε.Ε.».

Το έγγραφο με τη θετική διατύπωση γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών 
προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βιου Μάθησης 
και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

I

    Αριθμ. 18162/Κ6 (4)
Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου Δύο του φορέα «ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» και μετατροπή του 

σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 

ν. 4763/2020 (Α’ 254)». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». (Α’ 254).
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β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 
2016» (Α’ 222) και της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του άρθρου 
πρώτου.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε. Κ.Δ.Β.Μ.2» και 
κωδικό 12101101, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση 
της 95/30-12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.».

6. Την υπό στοιχεία 156036/K6/01-12-2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ανώνυμη Εται-
ρεία», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» και κωδι-

κό 12101101, λόγω καταστατικών μεταβολών σε «ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
Ανώνυμη Εταιρεία» και τη μετατροπή του σε Κέντρο Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και με δομές στις 
διευθύνσεις:

1) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5, Τ.Κ. 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2) 1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, Τ.Κ. 57200, ΛΑ-

ΓΚΑΔΑ
3) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΕΔΕΣΣΗΣ 1, Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ
4) ΚΑΡΩΤΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Τ.Κ. 68300, ΚΑΡΩΤΗΣ (ΔΗ-

ΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βιου Μάθησης 
και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

I

    Αριθμ. 749 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7809/12.11.2018 
(Β’ 5533) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρί-
αση 4ης/08.11.2018/8) περί Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 
43 έως και 45 και 85,

β. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),

γ. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, (Α’ 195),

δ. τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού,

ε. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

στ. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών- Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
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Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 
4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευ-
κρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 
4485/2017 (Α’ 114) και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,

ζ. την υπ’ αρ. 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε3Ο469Β4Μ-
ΤΔΕ) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2021,

η. την υπ’ αρ. 5052/10.07.2018 απόφαση της 
15ης/21.06.2018/3 συνεδρίασης Συγκλήτου (Β’ 3601) 
περί επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπα-
ϊκές Οικονομικές Σπουδές του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 53/04.01.2022 
(Β’ 571) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 4η/25.11.2021/18).

θ. την υπ’ αρ. 7809/12.11.2018 (Β’  5533) απόφαση 
Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 4ης/08.11.2018/8) περί 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών,

ι. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, (συνεδρία 
2η/29.09.2021/Β1), που αφορά στην τροποποίηση του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών,

ια. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδι-
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133), με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 7809/12.11.2018 
(Β’  5533) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 
4η/08.11.2018/8) περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές 
Σπουδές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, 
ως ακολούθως:

Στο άρθρο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 
αντικαθίσταται η περ. δ της παρ. 3 ως εξής: «δ) Αποδεικτι-
κά πολύ καλής Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1). Οι υποψήφιοι 
πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η 
αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση 
της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης 
της αγγλικής μέχρι και δύο μήνες μετά την εγγραφή τους 
στο ΠΜΣ.»

Στο άρθρο 8 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» προστίθεται 
παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και κατά τη 
διάρκεια των θερινών μηνών οι φοιτητές δύνανται να 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί 
κατά περίπτωση να εκτείνεται χρονικά και πέραν των 
θερινών μηνών. Στην πρακτική άσκηση δεν αποδίδονται 
πιστωτικές μονάδες».

Προστίθεται στην παρ. 6 του άρθρου 9 «ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ» εδάφιο το 
οποίο έχει ως εξής: «Στην περίπτωση της επανεξέτασης 
μαθήματος η βαθμολογική κλίματα ορίζεται από μηδέν 
(0) μέχρι επτά (7) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής 
μονάδας».

Στο άρθρο 16 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ» προ-
στίθεται παρ. 4, η οποία έχει ως εξής: «Είναι δυνατή, ύστε-
ρα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η προσαρμογή 
των τελών φοίτησης των αποφοίτων κάποιου ΠΜΣ του 
Τμήματος, που γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν 
ένα άλλο ΠΜΣ του Τμήματος».

Το άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» αναριθμείται 
σε άρθρο 19 και προστίθεται στο τέλος εδάφιο που έχει 
ως εξής: «Η εφαρμογή του παρόντος ισχύει από τη σειρά 
εισαγωγής 2021- 2022».

Προστίθεται άρθρο 18 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», το οποίο έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο λει-
τουργίας του Π.Μ.Σ. δύναται να συσταθεί Συμβουλευτική 
Επιτροπή με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Π.Μ.Σ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα αποτελείται από 
διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου 
και του επιχειρηματικού κόσμου. Ο ρόλος της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής είναι καθαρά συμβουλευτικός σε 
θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών».

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

I

    Αριθμ. 748 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7808/12.11.2018 

(Β’ 5248) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 

4η/08.11.2018/7) περί Κανονισμού Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχια-

κό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο 

στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχο-

λής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθη-

κε από την υπ’ αρ. 3377/12.07.2021 (Β’  3605) 

απόφαση της Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 

17η/01.07.2021)

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
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ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 
έως και 45 και 85, (Α’ 114),

β. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),

γ. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (Α’ 195),

δ. τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού,

ε. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

στ. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοι-
χεία:  α) 163204/Ζ1/29.09.2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’  114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών- Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’  114) και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών»,

ζ. την υπ’ αρ. 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε3Ο469Β4Μ-
ΤΔΕ) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2021,

η. την υπ’ αρ. 5061/10.07.2018 απόφαση της 
15ης/21.06.2018/21γ συνεδρίασης Συγκλήτου (Β’ 3323) 
περί ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου-
δών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιή-
θηκε από την υπ’ αρ. 51/04.01.2022 (Β’ 571) απόφαση 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(αρ. Συνεδρίασης 4η/25.11.2021/19).

θ. την υπ’ αρ. 7808/12.11.2018 (Β’ 5248) απόφαση Συ-
γκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 4η/08.11.2018/7) περί Κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο 
στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 3377/12.07.2021 
(Β’ 3605) απόφαση της Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 
17η/01.07.2021),

ι. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, (συνεδρία 
2η/29.09.2021/Β1), που αφορά στην τροποποίηση του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο 
στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

ια. το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 7808/12.11.2018 (Β’ 5248) 
απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 4η/08.11.2018/7) 
περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ-
λο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά 
και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ 
αρ. 3377/12.07.2021 (Β’ 3605) απόφαση της Συγκλήτου 
Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 17η/01.07.2021), ως ακολούθως:

Προστίθεται στην παρ. 6 του άρθρου 9 «ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ» εδάφιο το 
οποίο έχει ως εξής: «Στην περίπτωση της επανεξέτασης 
μαθήματος η βαθμολογική κλίματα ορίζεται από μηδέν 
(0) μέχρι επτά (7) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής 
μονάδας».

Στο άρθρο 16 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ» προ-
στίθεται παρ. 4, η οποία έχει ως εξής: «Είναι δυνατή, ύστε-
ρα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η προσαρμογή 
των τελών φοίτησης των αποφοίτων κάποιου ΠΜΣ του 
Τμήματος, που γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν 
ένα άλλο ΠΜΣ του Τμήματος».

Στο άρθρο 19 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» προστίθεται 
στο τέλος εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η εφαρμο-
γή του παρόντος ισχύει από τη σειρά εισαγωγής 2021-
2022».

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ   
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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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