
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Υπηρεσιών του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, για το έτος 
2021.

2 Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 8 «Πρό-
γραμμα Σπουδών» των Κανονισμών Μεταπτυχια-
κών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 1026/
ΥΠΕ/5/01278/Ε/Ν.3299/04/10-01-2012 απόφα-
σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1599).

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 111584/
Ν1/10.9.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4205).

5 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’  αρ. 66938/ 
10.09.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4244).

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 132/10.9.2021 
απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου Διαχ/
σης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενό-
τητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4362).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 118606 (1)
   Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της 

πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Υπηρεσιών του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, για το 

έτος 2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά-
φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του ν. 3852/ 
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε.

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»(Α΄ 107).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας» (Α΄ 234), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 
του ν.  4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
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Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 240).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδο-
νίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρπου (ΥΟΔΔ 250).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), που αφορούν τον 
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

9. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-1-1939 «Περί κωδικοποι-
ήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» 
(Α΄ 24).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 318/2003 «Μεταφορά αρμο-
διοτήτων του Λιμενικού Ταμείου N. Πρεβέζης στο Δήμο 
Πρεβέζης και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πρεβέζης» (Α΄ 270).

11. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/ 
1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πρά-
ξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων" και τροποποιήσεως διατάξεων 
ταύτης"» (Α΄ 126).

12. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.  3205/2003 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

16. Τις διατάξεις της παρ. 3 γ) του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006 υπουργικής 
απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και απο-
χώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769).

17. Την υπ’  αρ. 41/2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Πρέβεζας», σύμφωνα με την οποία και για τους λόγους 
που αναφέρονται σε αυτή, υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση από 
την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας 
κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
για υπάλληλο του Νομικού Προσώπου κατηγορίας/ει-
δικότητας ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων, για το έτος 2021.

18. Την υπ’ αρ. 189/29-1-2021 βεβαίωση του Προϊστα-
μένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Πρέβεζας, περί εξασφάλισης πίστωσης στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, του ανωτέρω 
ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου 
λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν-
θήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για υπάλληλο του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας» κατηγο-
ρίας/ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων, για το έτος 
2021, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και 
των αυξημένων αναγκών του εμπορικού λιμένα Πρέβε-
ζας, όπως αναφέρονται στην υπ’ αρ. 41/2021 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας».

Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκύπτει δαπάνη σε βά-

ρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, για την οποία 
υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.10.6012 
(1.500,00 €) αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 4296 (2)
Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 8 «Πρό-

γραμμα Σπουδών» των Κανονισμών Μεταπτυχια-

κών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών .

 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, όπως τροποποιήθηκαν,

β. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν,

γ. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 62293Τεύχος B’ 4698/12.10.2021

δ. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκαν,

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 Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) υπό 
στοιχεία 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών  - Λοιπά θέματα», β) υπό στοιχεία 164530/
Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονο-
διάγραμμα 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) υπό 
στοιχεία 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
και δ) υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,

ζ. την υπ’ αρ. 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε30469Β4Μ-
ΤΔΕ) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2021,

η. την απόφαση της 1ης/10.09.2021 Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ, 
που αφορά στην προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 8 «Πρό-
γραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 5430/20.07.2018 (Β’ 3765) 
απόφασης της 17ης/10.07.2018/6 συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χρηματοοικονομική 
και Τραπεζική» των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης 
και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί,

θ. την απόφαση της 6ης/13.07.2021 της Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ, που αφορά στην προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 
8 «Πρόγραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 5622/27.07.2018 
(Β’ 3840) απόφασης της 16ης/05.07.2018/11 συνεδρί-
ασης Συγκλήτου Ο.Π.Α., περί Κανονισμού Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού» των Τμημάτων Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνία και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί,

ι. την απόφαση της 1ης/14.09.2021 Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ, 
που αφορά στην προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 8 «Πρό-
γραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 5355/18.07.2018 (Β’ 3528) 
απόφασης της 16η/05.07.2018/17 συνεδρίασης Συγκλή-
του Ο.Π.Α., περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνής Ναυτιλία, Χρημα-
τοοικονομική και Διοίκηση» των Τμημάτων Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί,

ια. την απόφαση της 12η/19.07.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
που αφορά στην προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρό-
γραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 5144/12.07.2018 (Β’ 3347) 
απόφασης της 16ης/05.07.2018/7 συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. 
στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως έχει τροποποιηθεί,

ιβ. την απόφαση της 1ης/15.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, που 
αφορά την προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα 
Σπουδών» της υπ΄αρ. 5356/18.07.2018 (Β’ 3529) απόφα-
σης της 16ης/05.07.2018/16 συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ιγ. την απόφαση της 1ης/08.09.2021 της Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ, που αφορά στην προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 
8 «Πρόγραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 5544/25.07.2018 
(Β’ 3771) απόφασης της 17ης/10.07.2018/8 συνεδρία-
σης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» των 
Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί,

ιδ. την απόφαση της 9ης/23.07.2021 της Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ, που αφορά στην προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 
8 «Πρόγραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 5621/27.07.2018 
(Β’ 3786) απόφασης της 17ης/10.07.2018/19 συνεδρία-
σης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί,

ιε. την απόφαση της 1ης/15.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, που 
αφορά προσθήκη παρ.  7 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα 
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Σπουδών» της υπ΄αρ. 5651/27.07.2018 (Β’ 3998) απόφα-
σης της 16ης/05.07.2018/18 συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αγγλόφωνου Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονο-
μική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ιστ. την απόφαση της 1ης/14.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που αφορά στην 
προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ΄αρ. 5429/18.07.2018 (Β’ 3764) απόφασης 
της 16ης/05.07.2018/13 συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου, όπως έχει τροποποιηθεί,

ιζ. την απόφαση της 1ης/14.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που αφορά στην 
προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ΄αρ. 3665/30.06.2020 (Β’ 2915) απόφασης 
10ης/24.06.2020/11 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση) περί Κα-
νονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρη-
ματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους» του Τμή-
ματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως έχει τροποποιηθεί,

ιη. την απόφαση της 1ης/14.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών, που αφορά στην προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 
8 «Πρόγραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 7808/12.11.2018 
(Β’ 5248) απόφασης της 4ης/08.11.2018/7 συνεδρίασης 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά και 
Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί,

ιθ. την απόφαση της 1η/14.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών, που αφορά στην προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 
8 «Πρόγραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 7809/12.11.2018 
(Β’ 5533) απόφασης της 4ης/08.11.2018/8 συνεδρία-
σης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές» 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

κ. την απόφαση της 1η/14.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών, που αφορά στην προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 
8 «Πρόγραμμα Σπουδών» της υπ΄αρ. 7810/12.11.2018 
(Β’ 5168) απόφασης της 4ης/08.11.2018/9 συνεδρίασης 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

κα. την απόφαση της 2ης/15.09.2021 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, που αφορά 
στην προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ΄αρ. 5653/27.07.2018 (Β’ 4005) απόφασης 
της 17ης/10.07.2018/22 συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί,

κβ. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την συμπλήρωση των διατάξεων περί της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης των παρακάτω παραγράφων του άρ-
θρου 8 «Πρόγραμμα Σπουδών» ως εξής: «Η διδασκαλία 
των μαθημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
30 του ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί 
από το ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022» στις ακόλουθες 
αποφάσεις Συγκλήτου του Ο.Π.Α.

1. Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ΄αρ. 5430/20.07.2018 απόφασης της 17ης/ 
10.07.2018/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3765) που αφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χρηματοοικονομική 
και Τραπεζική» των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης 
και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ως 
εξής: «Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να γίνει και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να 
εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

2. Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 5622/27.07.2018 απόφασης της 16ης/ 
05.07.2018/11 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (Β’ 3840), 
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού» των Τμημάτων Μάρκετινγκ και Επικοινωνία και 
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Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία των μαθημάτων 
δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. 
Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος 
εγγραφής 2021-2022».

3. Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 5355/18.07.2018 απόφασης της 16η/ 
05.07.2018/17 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (Β’ 3528), 
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνής Ναυτιλία, Χρημα-
τοοικονομική και Διοίκηση» των Τμημάτων Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και 
έχει ως εξής: «Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να 
γίνει και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσο-
στό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. Η παρούσα 
δύναται να εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος εγγραφής 
2021-2022».

4. Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 5144/12.07.2018 απόφασης της 16ης/ 
05.07.2018/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3347) που αφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. 
στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία 
των μαθημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το 
ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

5. Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 5356/18.07.2018 απόφασης της 16ης/ 
05.07.2018/16 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3529) που αφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομι-
κή» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία 
των μαθημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το 
ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

6. Προσθήκη παρ.  8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα 
Σπουδών» της υπ΄αρ. 5544/25.07.2018 απόφασης της 

17ης/10.07.2018/8 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» των Τμημάτων 
Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία των μαθημάτων 
δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. 
Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος 
εγγραφής 2021-2022».

7. Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 5621/27.07.2018 απόφασης της 17ης/ 
10.07.2018/19 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3786) που αφορά στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» των Τμη-
μάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία των μαθημάτων 
δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. 
Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος 
εγγραφής 2021-2022».

8. Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ΄αρ. 5651/27.07.2018 (Β’ 3998) απόφασης 
της 16ης/05.07.2018/18 συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αγγλόφωνου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και 
έχει ως εξής: «Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να 
γίνει και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσο-
στό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. Η παρούσα 
δύναται να εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος εγγραφής 
2021-2022».

9. Προσθήκη παρ.  13 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα 
Σπουδών» της υπ’ αρ. 5429/18.07.2018 απόφασης της 
16ης/05.07.2018/13 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3764) που αφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρ-
μοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Τμή-
ματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου, όπως έχει 
τροποποιηθεί και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία των μα-
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θημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις εκα-
τό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από 
το ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

10. Προσθήκη παρ.  14 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα 
Σπουδών» της υπ’ αρ. 3665/30.06.2020 απόφασης 10ης/ 
24.06.2020/11 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση) (Β’ 2915) που 
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθό-
δους» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ως εξής: 
«Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να γίνει και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τρι-
άντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται 
να εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

11. Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 7808/12.11.2018 απόφασης της 4ης/ 
08.11.2018/7 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 5248) που αφορά στον Κα-
νονισμό 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 Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία 
των μαθημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το 
ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

12. Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 7809/12.11.2018 απόφασης της 4ης/ 
08.11.2018/8 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 5533) που αφορά στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές» του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία 
των μαθημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το 
ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

13. Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 7810/12.11.2018 απόφασης της 4ης/ 
08.11.2018/9 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 5168) που αφορά στον Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς Δια-
πραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ως 
εξής: «Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να γίνει και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να 
εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».

14. Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπου-
δών» της υπ’ αρ. 5653/27.07.2018 απόφασης της 17ης/ 
10.07.2018/22 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 4005) που αφορά στον Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχει ως εξής: «Η διδασκαλία 
των μαθημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το 
ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στην υπό στοιχεία 1026/ΥΠΕ/5/01278/Ε/Ν.3299/ 

04/10-01-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (Β’ 1599) στη σελίδα 
24478, στην Α΄ στήλη, στον 2ο στίχο εκ των κάτω, διορ-
θώνεται:

από το εσφαλμένο: «1026/ΥΠΕ/5/03096/Ε/Ν.3299/04/ 
10-01-2012»,

στο ορθό: «1026/ΥΠΕ/5/01278/Ε/Ν.3299/04/10.01.2012».   

(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Ι

(4)
 Στην υπό στοιχεία 111584/Ν1/10.9.2021 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4205), στη 
σελίδα 56244, στην Α΄ στήλη, στον 20 στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «2020-2021»,
στο ορθό: «2021-2022». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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(5)
 Στην υπ’ αρ. 66938/10-09-2021 απόφαση του Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4244) γίνονται 
οι παρακάτω διορθώσεις:,

α) στη σελίδα 56911, στη στήλη Α΄, διορθώνεται
από το εσφαλμένο:
«

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (συνολικά 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο 
όριο)

5.

Προϋπηρεσία σε 
θέση ευθύνης στον 

ιδιωτικό ή στον δημό-
σιο τομέα

100 μόρια ανά μήνα

»
στο ορθό:
«

5.
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (συνολικά 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο 

όριο)
Προϋπηρεσία σε θέση 
ευθύνης στον ιδιωτικό 
ή στον δημόσιο τομέα

10 μόρια ανά μήνα

»
β) στη σελίδα 56912, στη στήλη Α΄, διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «7.Αρχείο των πινάκων της παρ. 2 

και του καταλόγου της παρ. 4 τηρείται στη Δ/νση Υπο-
στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»,

στο ορθό: «7.Αρχείο των πινάκων της παρ. 2 και του 
καταλόγου της παρ. 6 τηρείται στη Δ/νση Υποστήριξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» .

 (Από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων)   

Ι

(6)
   Στην υπ’ αρ. 132/10.9.2021 απόφαση του Προέδρου 

του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεω-
γραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4362) στη 
σελίδα 58137 στον αρ. 1 του πίνακα διορθώνεται: 

από το εσφαλμένο: «Κατηγορία ΠΕ και κλάδος ΠΕ Δι-
οικητικού»,

στο ορθό: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ και κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ». 

( Από Συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 
1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας)    
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*02046981210210008*

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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