
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της 10111/ΔΒΕ 1314/03-09-2010 (ΦΕΚ 
1519/Β΄/07-09-2010) απόφασης υπαγωγής της επέν-
δυσης της εταιρείας «GRAFO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «GRAFO Α.Ε.», η οποία έχει 
υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, πα-
ράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

2 Ανάκληση της 15015/ ΔΒΕ 2107/29-12-2010 (ΦΕΚ 
2192/Β΄/31-12-2010) απόφασης υπαγωγής της επέν-
δυσης της εταιρείας «EUROCATERING Α.Ε.» η οποία 
έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

3 Τροποποίηση της 2212.2-1/5160/37870/2018/
21-05-2018 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 
«ENALIOS SHIPMANAGEMENT LIMITED» που 
εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

4 Τροποποίηση της 1241.3240/23550/21-07-1998 κοι-
νής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην 
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «KASSIAN MARI-
TIME NAVIGATION AGENCY LIMITED» που εδρεύει 
στη Λιβερία.

5 Τροποποίηση της 2212.2-1/5147/27719/2018/
17-04-2018 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 
«ΟΙΝΟ TRUST CO. LTD.» που εδρεύει στη Λιβερία.

6 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο της Διαμεσολάβησης» 
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

7 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Καινο-
τόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτι-
σμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

8 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους 
υπαλλήλους ΟΑΕΔ Μουζάκη Αθανάσιο του Κλά-
δου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ 
και Ταλαμάγκα Κωνσταντίνο του Κλάδου Π.Ε. Δι-
οικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ .

9 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους 
υπαλλήλους ΟΑΕΔ Μουζάκη Αθανάσιο του Κλά-
δου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ 
και Ταλαμάγκα Κωνσταντίνο του Κλάδου Π.Ε. Δι-
οικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Ανάκληση της 10111/ ΔΒΕ 1314/03-09-2010 (ΦΕΚ 

1519/Β΄/07-09-2010) απόφασης υπαγωγής της 

επένδυσης της εταιρείας «GRAFO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕ-

ΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «GRAFO Α.Ε.», 

η οποία έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως 

ισχύει (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, 

υποπερίπτωση xi).

  Με την 64933/18-06-2018 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η 
ανάκληση της 10111/ ΔΒΕ 1314/03-09-2010 (ΦΕΚ 1519/
Β΄/07-09-2010) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της 
εταιρείας «GRAFO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με 
δ.τ. «GRAFO A.E.», κωδικός έργου: ΥΠΑ/5/00060/Α, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 2.Α) του ν. 
3299/2004, όπως ισχύει.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 29/3/2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Ανάκληση της 15015/ ΔΒΕ 2107/29-12-2010 (ΦΕΚ 

2192/Β΄/31-12-2010) απόφασης υπαγωγής της 

επένδυσης της εταιρείας «EUROCATERING Α.Ε.» η 

οποία έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύ-

ει (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υπο-

περίπτωση xi).

  Με την 64919/18-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  εγκρίνεται η ανά-
κληση της με αριθμ. 15015/ΔΒΕ 2107/29-12-2010 (ΦΕΚ 
2192/Β΄/31-12-2010)) απόφασης υπαγωγής της επένδυ-
σης της εταιρείας «EUROCATERING Α.Ε.», κωδικός έργου: 
(ΥΠΑ/5/00093/Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
(παρ. 2.Α) του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 29/3/2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5160/46740/2018 (3)
    Τροποποίηση της 2212.2-1/5160/37870/2018/

21-05-2018 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-

τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρεί-

ας «ENALIOS SHIPMANAGEMENT LIMITED» που 

εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31.8.1994).
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25.7.1997).
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27.12.2005).
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4.3.2009).
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29.4.2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

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

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

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,   
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

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

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

ιδ. της αριθμ. 2212.2-1/5160/37870/2018/21-05-2018 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2010/Β΄/05-06-2018).

2. Το αριθμ. 215901315958 0730 0057 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 31 Μαΐου 2018 αίτηση της εταιρείας 
«ENALIOS SHIPMANAGEMENT LIMITED» για τροποποί-
ηση της απόφασης εγκατάστασης ως προς την επωνυμία 
της εταιρείας.

4. Το από 24 Μαΐου 2018 πιστοποιητικό της Αναπλη-
ρώτριας Εφόρου Εταιρειών της Δημοκρατίας των νήσων 
ΜΑΡΣΑΛ από το οποίο προκύπτει ότι κατεχωρήθη νό-
μιμα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ η αλλαγή της επωνυμίας της 
εταιρείας από «ENALIOS SHIPMANAGEMENT LIMITED» 
(παλαιά επωνυμία) σε «ΟΕΤ CHARTERING INC.» (νέα επω-
νυμία), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 2212.2-1/5160/37870/
2018/21-05-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2010/Β΄/
05-06-2018) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της 
εταιρείας «ENALIOS SHIPMANAGEMENT LIMITED» που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ ως προς την επωνυμία της 
εταιρείας από «ENALIOS SHIPMANAGEMENT LIMITED» 
(παλαιά επωνυμία) σε «ΟΕΤ CHARTERING INC.» (νέα 
επωνυμία).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε-
ρικού) νέα εγγυητική επιστολή προς αντικατάσταση 
της προηγούμενης ή τροποποιητική πράξη αυτής, στο 
κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η αρχική εγκριτική 
απόφαση εγκατάστασης με τις μετέπειτα αποφάσεις τρο-
ποποίησής της, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας 
απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 2212.2-1/ 
5160/37870/2018/21-05-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2010/Β΄/05-06-2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. 2212.2-1/3240/46750/2018 (4)
    Τροποποίηση της 1241.3240/23550/21-07-1998 

κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης 

στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «KASSIAN 

MARITIME NAVIGATION AGENCY LIMITED» που 

εδρεύει στη Λιβερία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31.8.1994).
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/

Α΄/25.7.1997).
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27.12.2005).
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/

Α΄/4.3.2009).
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29.4.2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

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

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

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

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

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

ιδ. της αριθμ. 1241.3240/23550/21-7-1998 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 266/τ.ΑΠΣ/12-08-1998).

2. Το αριθμ. 203176539958 0625 0043 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Τις από 7 Μαΐου 2018 και 6 Ιουνίου 2018 αιτήσεις 
της εταιρείας «KASSIAN MARITIME NAVIGATION AGENCY 
LIMITED» για τροποποίηση της απόφασης εγκατάστασης 
ως προς την επωνυμία της εταιρείας.

4. Το από 24 Μαΐου 2018 πιστοποιητικό της Αναπληρώ-
τριας Υπεύθυνης Τήρησης Μητρώου της Δημοκρατίας 
της ΛΙΒΕΡΙΑΣ από το οποίο προκύπτει ότι κατεχωρήθη 
νόμιμα στη ΛΙΒΕΡΙΑ η αλλαγή της επωνυμίας της εται-
ρείας από «KASSIAN MARITIME NAVIGATION AGENCY 
LIMITED» (παλαιά επωνυμία) σε « KASSIAN MARITIME 
LTD » (νέα επωνυμία), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 1241.3240/23550/21-7-1998 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 266/τ. ΑΠΣ/12-08-1998) 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της 
εταιρείας «KASSIAN MARITIME NAVIGATION AGENCY 
LIMITED» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ ως προς την επωνυ-
μία της εταιρείας από «KASSIAN MARITIME NAVIGATION 
AGENCY LIMITED» (παλαιά επωνυμία) σε «KASSIAN 
MARITIME LTD» (νέα επωνυμία).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο Υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγ-
γυητική επιστολή προς αντικατάσταση της προηγούμενης 
ή τροποποιητική πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα 
αναφέρεται η αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης 
με τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποίησης της, συμπερι-
λαμβανομένης της παρούσας απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 1241.3240/23550/
21-7-1998 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 266/τ. ΑΠΣ/
12-08-1998).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5147/46758/2018 (5)
    Τροποποίηση της 2212.2-1/5147/27719/2018/

17-04-2018 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-

τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 

«ΟΙΝΟ TRUST CO. LTD.» που εδρεύει στη Λιβερία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31.8.1994).
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/ 

25.7.1997).
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27.12.2005).
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/ 

4.3.2009).
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29.4.2013).
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η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

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

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

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

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

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

ιδ. της αριθμ. 2212.2-1/5147/27719/2018/17-4-2018 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1445/Β΄/26-4-2018).

2. Το αριθμ. 211810819958 0716 0046 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 17 Μαΐου 2018 αίτηση της εταιρείας «ΟΙΝΟ 
TRUST CO. LTD.» για τροποποίηση της απόφασης εγκα-
τάστασης ως προς το αντικείμενο της εταιρείας, απο-
φασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της αριθμ. 2212.2-1/5147/
27719/2018/17-04-2018 (ΦΕΚ 1445/Β΄/26-4-2018) από-
φασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, αντικαθιστώντας το άρθρο 1 ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί-

ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ΟΙΝΟ TRUST CO. 
LTD.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ και την υπαγωγή της στις 
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 
του ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται 
από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και 
μόνο με πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, 
δηλαδή με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία 
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ασφα-
λίσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 
κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 

ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση 
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις 
ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

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

α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για την ασφάλιση πλοίων που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

δ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

ε. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

στ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της 
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο της εταιρείας 
να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν αναφέ-
ρεται στην απόφαση αυτή. Εφόσον ασκεί δραστηριότη-
τες, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των ν.δ. 400/1970, 
551/1970 και π.δ. 190/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν κα-
θώς και τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις 
σχετικά με τα θέματα αυτά, υποχρεούται να λάβει την προ-
βλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές άδεια λειτουργίας.».

Β. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε-
ρικού) νέα εγγυητική επιστολή προς αντικατάσταση 
της προηγούμενης ή τροποποιητική πράξη αυτής, στο 
κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η αρχική εγκριτική 
απόφαση εγκατάστασης με τις μετέπειτα αποφάσεις τρο-
ποποίησης της, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας 
απόφασης.

Γ. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 2212.2-
1/5147/27719/2018/17-4-2018 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1445/Β΄/26-4-2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. αποφ. 97/57/24.4.2018 (6)
    Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο της Διαμεσολά-

βησης» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο-

λής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
(Β΄ 327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 
19 του ν. 4521/2018/ (Α΄ 38 ) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 250/28-02-2018).

11. Την με αριθμ. 4/37/19-04-2018 εισήγηση της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

12. Το με αριθμ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/ 
50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

13. Το με αριθμ. 1498/21-05-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Δίκαιο της 
Διαμεσολάβησης», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στο «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: το Δίκαιο 
της Διαμεσολάβησης.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι  η Ελ-
ληνική ή/και η Αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα (60).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2022 - 2023.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται 
στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (72.500 €) για ένα πλήρη κύκλο φοίτησης και ανα-
λύεται ως εξής:
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Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 47.000

Δαπάνες μετακινήσεων 3.500

Υποτροφίες 10.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 2.500

Αναλώσιμα 1.500

Γενικές Δαπάνες 8.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 72.500

Οι αμοιβές του τακτικού διοικητικού και τεχνικού προ-
σωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία που υπερβαί-
νει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε δύο 2.000 ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 105/57/24.4.2018 (7)
    Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 

Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πο-

λυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» του 

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προ-

σχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
(Β΄ 327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης 
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης 
και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ. - Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2018/ (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχο-
λική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 286/14-03-2018).

11. Την με αριθμ. 3/17/22-03-2018 εισήγηση της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

12. Το με αριθμ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/ 
50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

13. Το με αριθ. 2244/17-09-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Εκ-
παίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προ-
σχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες 
της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε 
Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα», ως ακο-
λούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχο-
λική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες 
της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε 
Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδα-
γωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά 
Περιβάλλοντα» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) «Άτυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαίδευ-
σης σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα»

β) «Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το Π.Μ.Σ. κινείται στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών   
της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός σπά-
νιων περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής για διαλέξεις ή σεμινά-
ρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στην αγγλική 
γλώσσα.

Ως γλώσσα  εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας   
ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατό εί-
κοσι (120).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000 €) και 
αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 35.500

Δαπάνες μετακινήσεων 5.500

Υποτροφίες 1.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 3.500

Αναλώσιμα 1.500

Γενικές Δαπάνες 8.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 55.000

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.500 ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 41441 (8)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους 
υπαλλήλους ΟΑΕΔ Μουζάκη Αθανάσιο του Κλά-
δου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ 
και Ταλαμάγκα Κωνσταντίνο του Κλάδου Π.Ε. Δι-
οικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ .

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του β.δ. 405/1971 (ΦΕΚ 

123/Α΄/1971).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. γ, του ν. 2956/

2001 (ΦΕΚ 258/Α΄/2001).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/

1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 25,35 του ν. 4144/2013.
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 5 και 1 του 

άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006).
6. Την με αριθμ. 52246/3173/26-01-2018 (ΦΕΚ   539/

Β΄/2018) απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, στους υπαλ-
λήλους ΟΑΕΔ Μουζάκη Αθανάσιο του Κλάδου Π.Ε. Διοικη-
τικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ και Ταλαμάγκα Κωνστα-
ντίνο του Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό 
Α΄, των βεβαιώσεων οφειλής - εξόφλησης, των δανείων 
που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους δανειολήπτες από ίδια 
κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, συμπεριλαμβανομένων και των αγο-
ρασμένων διαμερισμάτων, στεγαστικό δικαίωμα - ΠΑΚΑΔΙ, 
και που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των ΚΠΑ2 Αθη-
νών, ΚΠΑ2 Πειραιά, ΚΠΑ2 Κερατσινίου, ΚΠΑ2 Νίκαιας, ΚΠΑ2 
Αιγάλεω, ΚΠΑ2 Περιστερίου, ΚΠΑ2 Καισαριανής ,ΚΠΑ2 Πλ. 
Αττικής, ΚΠΑ2 Αμπελοκήπων και ΚΠΑ2 Δάφνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Η Διοικήτρια 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Ι

Αριθμ. 41468 (9)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους 

υπαλλήλους ΟΑΕΔ Μουζάκη Αθανάσιο του Κλά-

δου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ 

και Ταλαμάγκα Κωνσταντίνο του Κλάδου Π.Ε. Δι-

οικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του β.δ. 405/1971 (ΦΕΚ 

123/Α΄/1971).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. γ, του ν. 2956/
2001 (ΦΕΚ 258/Α΄/2001).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/
1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 35 του ν. 4144/2013.
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 5 και 1 του 

άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006).
6. Την με αριθμ. 52246/3173/26-01-2018 (ΦΕΚ 539/

Β΄/2018) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, στους υπαλ-
λήλους ΟΑΕΔ, Μουζάκη Αθανάσιο του Κλάδου Π.Ε. Διοι-
κητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ και Ταλαμάγκα Κων-
σταντίνο του Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με 
βαθμό Α΄, των αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης υπα-
γωγής στη ρύθμιση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
52246/3173/26-01-2018 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/2018), των δανεί-
ων που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους δανειολήπτες από 
ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, συμπεριλαμβανομένων και των 
αγορασμένων διαμερισμάτων, στεγαστικό δικαίωμα -
ΠΑΚΑΔΙ, και που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα 
των ΚΠΑ2 Αθηνών, ΚΠΑ2 Πειραιά, ΚΠΑ2 Κερατσινίου, 
ΚΠΑ2 Νίκαιας, ΚΠΑ2 Αιγάλεω, ΚΠΑ2 Περιστερίου, ΚΠΑ2 
Καισαριανής, ΚΠΑ2 Πλ. Αττικής, ΚΠΑ2 Αμπελοκήπων και 
ΚΠΑ2 Δάφνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026030407180008*
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