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νών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4 Σύσταση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.10/199253/Δ1 (1)
Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 2 του κεφ. Β΄ του ν. 2817/2000 «Εκ-

παίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/14.3.2000).

2. Το άρθρο 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟ-
ΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄/24.5.2011).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/1.8.2017) 
με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολείων».

4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 6631/Υ1/20.7.2019 (Β΄ 3009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία 
Ζαχαράκη».

8. Την με αριθμ. πρωτ. 122795/Γ1/30.7.2019 (ΦΕΚ 
523/τ. ΥΟΔΔ/5.8.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανά-
θεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/13834/25.11.2019 έγγραφο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

10. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.2.3/12814/12.11.2019 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτω-
λοακαρνανίας.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 361/11.11.2019 έγγραφο του 
7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.

12. Την με αριθμ. 435/24.10.2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ναυπάκτου.

13. Την με αριθμ. 2/25.1.2019 πράξη του Σχολικού 
Συμβουλίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/580/187618/Β1 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2019-2020 και εντεύθεν της σχολικής μονάδας Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩ-
ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου προστίθεται η 
προσωνυμία «Μιχαήλ Θερβάντες».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Δεκεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ. Φ.10/199256/Δ1 (2)
Προσθήκη προσωνυμίας Σχολικής Μονάδας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 2 του κεφ. Β΄ του ν. 2817/2000 «Εκ-

παίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/14.3.2000).

2. Το άρθρο 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟ-
ΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄/24.5.2011).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/1.8.2017) 
με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολείων».

4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 6631/Υ1/20.7.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (ΦΕΚ 3009/Β΄/25.7.2019) με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Σοφία Ζαχαράκη».

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 122795/Γ1/30.7.2019 (ΦΕΚ 523/τ. 
ΥΟΔΔ/5.8.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθη-
κόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 25389/1.11.2019 εισήγηση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 13633/22.10.209 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 64/21.6.2019 έγγραφο του 11ου 
Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.

12. Τη με αριθμ. 315/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πέλλας.

13. Τη με αριθμ. 1/15.5.2019 πράξη του Σχολικού Συμ-
βουλίου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/574/185995/Β1/26.11.2019 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2019-2020 και εντεύθεν σε Σχολική Μονάδα Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών (ΚΩΔΙΚΟΣ 

9521557) προστίθεται η προσωνυμία «ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Δεκεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

I

Αριθμ. 7870 (3)
Τροποποίηση της 5653/27.7.2018 (Β΄ 4005) από-

φασης της 17ης/10-16.7.2018 συνεδρίασης της 

Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 3η/12.12.2019)

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως 
και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

3. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
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4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α΄ 189) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29.9.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β)164530/Ζ1/3.10.2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία 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 «Διευκρινήσεις σχε-
τικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,

7. την 5586/26.7.2018 (Β΄ 3841) απόφαση της Συγκλή-
του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 
17η/10-16.7.2018/23δ) που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

8. την 5653/27.7.2018 (Β΄ 4005) απόφαση Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (17ης/10-
16.7.2018/22) περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνίας (συνεδρία 3η/29.11.2019), που αφο-
ρά στην τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμή-
ματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

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

Την αντικατάσταση των άρθρων 5,7,9 και 10 της 
5653/27.7.2018 (Β΄ 4005) απόφασης της 17ης/10-
16.7.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ως ακολούθως:

Άρθρο 5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του πα-
ρόντος Κανονισμού. Συγκεκριμένα, κάθε έτος και μετά 
την παρέλευση της 8ης Ιανουαρίου, δημοσιεύεται και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας και του Ο.Π.Α., προκήρυξη για την ει-
σαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ., με 
εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Η προκήρυξη υπογράφε-
ται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τον Πρύτανη του 
Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το 
Π.Μ.Σ. με ευθύνη του Τμήματος και το σχετικό κόστος 
βαρύνει το Π.Μ.Σ.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται 
στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένη αίτηση (σε ηλεκτρονική ή/και σε 
έντυπη μορφή).

β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
δ) Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από πα-

νεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή/και 
από εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).

ε) Επίσημα αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον επαγ-
γελματικής προϋπηρεσίας (αποδεικτικά ασφάλισης) για 
τους υποψηφίους του τμήματος μερικής φοίτησης.

στ) Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσ-
σας επιπέδου C2/Γ2/CPE (για υποψήφιους των τμημά-
των Πλήρους Φοίτησης) και καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced 
English-Cambridge, για υποψηφίους μερικής φοίτησης.

3. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από Ιδρύματα της αλλοδα-
πής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα 
με το άρθρο 34 παρ. 76 του ν. 4485/2017.

4. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται 
στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Βαθμό πτυχίου ή πτυχίων σε πρωθύστερες προπτυ-
χιακές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές.

β) Βαθμολογία στα συναφή με το γνωστικό αντικείμε-
νο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα.

γ) Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.

δ) Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
ε) Διάρκεια και είδος/θέση της πιστοποιημένης επαγ-

γελματικής προϋπηρεσίας (υποχρεωτικά για τους υπο-
ψηφίους μερικής φοίτησης, για τους οποίους απαιτεί-
ται τουλάχιστον τριετής πιστοποιημένη επαγγελματική 
προϋπηρεσία).

στ) Άλλες δεξιότητες (βαθμός σε εξετάσεις GMAT/GRE, 
γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογισμικών, συναφή σεμινάρια 
κ.λπ.), καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

ζ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
η) Προσωπική συνέντευξη.
θ) Συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς ή/και 

εργοδότες.
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ι) Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοικητι-
κής ευθύνης, υποχρεωτικά για τους υποψηφίους μερι-
κής φοίτησης και εφόσον υπάρχει για τους υποψηφίους 
πλήρους φοίτησης.

ια) Προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα.
ιβ) Γνώση άλλων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
ιγ) Τυχόν διακρίσεις/βραβεύσεις.
5. Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 

πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, 
διάρκεια και είδος / θέση πιστοποιημένης επαγγελματι-
κής προϋπηρεσίας για υποψηφίους μερικής φοίτησης, 
επίπεδο γνώσης Αγγλικών, κ.λπ.).

γ) Καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους 
που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφα-
σιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η συνέντευξη 
γίνεται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη της Επιτροπής.

δ) Αξιολογεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τε-
λική επιλογή.

6. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλα-
χόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

7. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που 
γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο δέκα 
πέντε (15) ημερών από την αποστολή της, προκειμένου 
ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδά-
κτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του 
στο Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερο-
μηνίας, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να προχωρήσει 
στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
στο άρθρο 6 της πράξης επανίδρυσης του Προγράμμα-
τος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για τα 
προγράμματα πλήρους φοίτησης και έξι (6) εξάμηνα για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας.

3. Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε 
εργαζόμενους και απαιτείται η προσκόμιση της σχετι-
κής βεβαίωσης εργασίας και η εργασιακή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών. Με αιτιολογημένη απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτή αί-
τηση για πρόγραμμα μερικής φοίτησης μη εργαζόμενου 
υποψήφιου, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις της πλήρους φοίτησης για διάφορους λόγους, 
όπως ενδεικτικά, υγείας ή οικογενειακούς λόγους. Το 
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης απευθύνεται σε υποψή-
φιους που οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα εντατικό 
πρόγραμμα μαθημάτων, χωρίς να προβλέπονται φοιτη-
τικές διακοπές, που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές και 
απογευματινές ώρες.

4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει προσωρινή αναστολή φοίτησης, που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, για λό-
γους ανωτέρας βίας. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτη-
τικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι λόγοι, η δυνατότητα και 
οι όροι αναστολής εξετάζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

5. Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή ορι-
στικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα 
τέλη φοίτησης.

Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

1. Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με 
γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή/και εργασίες.

2. Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του κάθε μαθή-
ματος καθορίζεται από τους εκάστοτε διδάσκοντες. Σε 
αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές 
εργασίες των φοιτητών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί σύμφω-
να με το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

3. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) 
μέχρι δέκα (10), με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής 
μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι 
μεγαλύτεροί του.

4. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προ-
σέλθει τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης ενός 
μαθήματος θεωρείται αποτυχών στο μάθημα για τη συ-
γκεκριμένη εξεταστική περίοδο.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών σε 
μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται αποτυχών 
στο μάθημα και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την 
παρακολούθησή του την αμέσως επόμενη περίοδο που 
θα διδαχθεί το μάθημα.

6. Ο φοιτητής που απέτυχε σε ένα μάθημα δικαιούται 
να επανεξεταστεί σε αυτό δύο ακόμα φορές σε επόμενες 
εξεταστικές περιόδους του μαθήματος. Η επανεξέταση 
ενός μαθήματος δεν προϋποθέτει επανάληψη της φοί-
τησης σε αυτό. Ειδικότερες ρυθμίσεις και περιπτώσεις 
εξετάζονται από την Σ.Ε. Ο φοιτητής που αποτυγχάνει 
και στις δύο επανεξετάσεις ενός μαθήματος εμπίπτει στις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

7. Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας δύναται να αποφασίσει την άμεση διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών που απέτυχαν σε άνω των δύο 
μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου.

8. Οι γραπτές εξετάσεις εποπτεύονται από τους καθη-
γητές που διδάσκουν το εκάστοτε μάθημα επικουρούμε-
νοι, όταν αυτό είναι σκόπιμο, από άλλο προσωπικό του 
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

9. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να υπακούν 
πλήρως στις οδηγίες των διδασκόντων και των επιτη-
ρητών και να συμμορφώνονται απολύτως με τον Οδηγό 
Διεξαγωγής Εξετάσεων του Ο.Π.Α.

10. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγι-
κός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
Διπλωματική Εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν 
επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο με-
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ταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον πιστοποιητικού 
επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλα-
βε προαγωγικό βαθμό και η φοίτηση του μεταπτυχιακού 
φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.

11. Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφα-
σίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών:

α) Σε περίπτωση μη τήρησης των ακαδημαϊκών, διοι-
κητικών και οικονομικών του υποχρεώσεων, ο φοιτητής 
διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

β) Σε περίπτωση διαπίστωσης παραπτωμάτων π.χ. 
αντιγραφή σε εξετάσεις, λογοκλοπή, κ.λπ.

γ) Σε περίπτωση όπου ο φοιτητής απέτυχε σε περισ-
σότερα από δύο μαθήματα ανά εξάμηνο.

δ) Σε περίπτωση δεύτερης ανεπιτυχούς εξέτασης της 
διπλωματικής εργασίας.

12. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού 
φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα τέλη 
φοίτησης, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και 
αποφασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Συνέλευση 
του Τμήματος, μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Διπλω-
ματικής Εργασίας (Δ.Ε.), ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και 
συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, στην οποία συμμετέχουν ο επι-
βλέπων και άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα 
με αυτή στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

2. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Δ.Ε., ο 
φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μία ακόμη φορά 
υποβάλλοντάς την εκ νέου και έχοντας λάβει υπόψη τα 
σχόλια της εξεταστικής επιτροπής. Η επανεξέταση της 
Δ.Ε. γίνεται μετά την παρέλευση δύο μηνών και πριν την 
παρέλευση έξι μηνών από την αρχική εξέταση. Σε πε-
ρίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται 
από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

3. Η Δ.Ε. είναι υποχρεωτική. Η εκπόνηση της Δ.Ε. πραγ-
ματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Η 
προθεσμία παράδοσης της Δ.Ε. μπορεί να τροποποιηθεί 
με απόφαση της Συνέλευσης, εφόσον απαιτηθεί για την 
ομαλή λειτουργία του Π.Μ.Σ.

4. Η παρουσίαση της Δ.Ε. γίνεται ενώπιον της εξετα-
στικής επιτροπής. Μετά την παρουσίαση, η εξεταστική 
επιτροπή αποφασίζει τον βαθμό της Δ.Ε. και υπογράφει 
σχετικό έντυπο βαθμολογίας της Δ.Ε. Για την καταχώρη-
ση της βαθμολογίας της Δ.Ε., το υπογεγραμμένο έντυπο 
με τον βαθμό υποβάλλεται στη Γραμματεία. Σε περίπτω-
ση μη ομοφωνίας των μελών της εξεταστικής επιτροπής 
ως προς τον βαθμό της Δ.Ε., καταχωρείται ο μέσος όρος 
των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής.

5. Η Δ.Ε., εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επι-
τροπή, αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Σχολής και 

κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία Με-
ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και τη Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. με 
σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα, 
μόνον εφόσον δεν περιέχει δεδομένα, τα οποία απαγο-
ρεύεται - βάσει νόμου - να δημοσιευθούν.

6. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διέπεται 
από τα ακόλουθα:

α) Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Μαΐου κάθε 
έτους, ο φοιτητής αιτείται προς τη Συντονιστική Επιτρο-
πή του Π.Μ.Σ. το θέμα που επιθυμεί να πραγματευθεί, 
τον επιβλέποντα καθηγητή και επισυνάπτει περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. ορίζει τον επιβλέποντα της Διπλωματικής Ερ-
γασίας και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή 
για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποί-
ας είναι και ο επιβλέπων. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση της Διπλωματικής 
Εργασίας.

β) Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον 
επιβλέποντα καθηγητή συμπληρωμένο το σχετικό έντυ-
πο της Δ.Ε. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο στόχος, το 
περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο 
αυτό υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

γ) Η Δ.Ε. πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιό-
τητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω 
αυτής, ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη 
γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

δ) Η Δ.Ε. θα πρέπει να έχει παραδοθεί σε τελική μορφή 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 
του επομένου από την ολοκλήρωση των μαθημάτων 
ημερολογιακού έτους.

ε) Ο φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη Δ.Ε. ενώπιον 
της εξεταστικής επιτροπής, η οποία την βαθμολογεί.

στ) Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη Δ.Ε. μέσα στα 
ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παρά-
ταση έως και ενός (1) επιπλέον εξαμήνου (για τα τμήματα 
πλήρους φοίτησης) κι έως δύο (2) επιπλέον εξαμήνων (για 
το τμήμα μερικής φοίτησης), μετά από αιτιολογημένη ει-
σήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και απόφαση της Σ.Ε.

ζ) Σε περίπτωση μη υποβολής της διπλωματικής μέχρι 
την τελευταία δοθείσα προθεσμία, ο φοιτητής διαγρά-
φεται από το πρόγραμμα και λαμβάνει πιστοποιητικό 
παρακολούθησης, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει μετα-
πτυχιακό τίτλο.

η) Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντι-
κείμενο του προγράμματος.

θ) Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται μόνο 
από τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας και από καθηγητές που διδάσκουν στο πρό-
γραμμα.

ι) Τα ισχύοντα για την εκπόνηση της Διπλωματικής Ερ-
γασίας (χρονοδιαγράμματα, οδηγίες για την μορφή και 
το περιεχόμενο του κειμένου, κ.λπ.) περιγράφονται στον 
Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, ο οποίος εκ-
δίδεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης μετά από 
εισήγηση του Διευθυντή.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 5739/2735 (4)
Σύσταση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας 
υπό την επωνυμίαν «Υπηρεσία Διασύνδεσης και 
Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβούσα υπόψη:
1. τα άρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 30 εδάφ. 1 και 52 του 

ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος» (Α΄ 146),

2. τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμο πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από 
τις Ευαγγελικές επιταγές, τους Ιερούς Κανόνες και τους 
Νόμους του Κράτους,

3. τις υφιστάμενες ανάγκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών,

4. την υπ’ αριθμ. 8182/6.12.2019 Πρόταση του Μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερωνύμου,

5. την υπ’ αριθμ. 180/10.12.2019 γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και

6. την από 10.12.2019 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, αποφασίζει:

συνιστά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αυτοτελή 
υπηρεσία με την επωνυμία «Υπηρεσία Διασύνδεσης και 
Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την Ευρω-
παϊκή Ένωση», η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις 
διατάξεις του κατωτέρω Κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

Άρθρο 1
Σύσταση

Συστήνεται αυτοτελής Υπηρεσία στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών με την επωνυμία «Υπηρεσία Διασύνδε-
σης και Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση», με κύριο σκοπό την αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 
(Ε.Ε.) για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού, εκπαιδευτι-
κού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, ανθρωπιστικού και 
εν γένει κοινωφελούς έργου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, μέσω της συμμετοχής της σε προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται είτε από τα διαρθρωτικά Ταμεία, είτε 
απευθείας για συγκεκριμένα έργα που εντάσσονται σε 
πολιτικές της Ε.Ε. και μετά από πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Υπηρεσίας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού λειτουργίας της, η 
Υπηρεσία Διασυνδέσεως και Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει:

1. Την παρακολούθηση των προκηρύξεων - προσκλή-
σεων υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των εν γένει υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για 
έργα που άπτονται των ενδιαφερόντων και τομέων δρα-
στηριότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των 
εκκλησιαστικών νομικών προσώπων που βρίσκονται 
στην μητροπολιτική της περιφέρεια και υπάγονται στην 
δικαιοδοσία της (Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, Ιερών Μο-
νών, Ενοριακών Ναών κ.λπ.) και την άμεση ενημέρωση 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου για τα αποτελέσματα 
της αναζητήσεως ενωσιακών πολιτικών και χρηματοδο-
τικών εργαλείων.

2. Τη μελέτη και υποβολή προτάσεων στον Μακαριώ-
τατο Αρχιεπίσκοπο, για την ανάληψη συγκεκριμένων 
έργων που εντάσσονται σε πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εν γένει οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

3. Την προετοιμασία ή/και τη διενέργεια επαφών, κατά 
τη σχετική εκάστοτε κρίση του Μακαριωτάτου Αρχιε-
πισκόπου, με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, ιδίως τον 
εκάστοτε αρμόδιο Επίτροπο ανάλογα με το χαρτοφυ-
λάκιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τον Έλληνα 
Ευρωπαίο Επίτροπο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Ελλάδα, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γραφείο της 
Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, την Ελληνική και τις άλλες Ευρωπαϊκές 
Κυβερνήσεις, τον Έλληνα αρμόδιο υπουργό σε θέματα 
Ε.Ε. και με τους πρέσβεις των Κρατών - Μελών της Ε.Ε., 
την Περιφέρεια Αττικής και την εκάστοτε αρμόδια Περι-
φέρεια και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, με σκοπό την 
ενημέρωση και αναζήτηση λύσεων για την ανάληψη ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων και την συνεργασία της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τους άνω φορείς.

4. Τη διασύνδεση με τα εν γένει όργανα και υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διερεύνηση των τρό-
πων αξιοποιήσεως των παραγωγικών πόρων σε επιπλέον 
προγράμματα από αυτά που υλοποιεί η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών.

5. Τη σύσταση Αρχείου με τα υλοποιημένα από την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προγράμματα - έργα Ε.Σ.Π.Α. 
και άλλα προγράμματα, ώστε να διερευνηθεί η εκ νέου 
συγχρηματοδότηση σε Ε.Σ.Π.Α. ή άλλα προγράμματα.

6. Τη συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής, Ψη-
φιακών Εφαρμογών και Διαχειρίσεως Έργων της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τις λοιπές υπηρεσίες Αυτής 
για τις εργασίες προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων 
και υλοποιήσεως των αντίστοιχων έργων, οι οποίες εμπί-
πτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της παρούσας 
Υπηρεσίας, τη συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και τη συνεργασία 
με εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
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Άρθρο 3 
Στελέχωση Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία της οποίας προΐσταται Διευθυντής που 
ορίζεται με πράξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, 
λειτουργεί είτε με προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και διατίθεται ολικώς ή με-
ρικώς με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, είτε με προσωπικό που 
προσλαμβάνεται διά συμβάσεως εργασίας ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου ή διά συμβάσεως έργου με πρόταση 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και απόφαση του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου, συμφώνως τω άρθρω 5 
παρ. 3 περιπτ. δ΄ του Κανονισμού 263/2014 (Α΄ 272). Σε 
περίπτωση προβλέψεως νέων θέσεων ή αναδιαρθρώσε-
ως των ήδη υπαρχόντων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθη-
νών, κατά το άρθρο 152 κεφ. 2 του υπ’ αριθμ. 156/2002 
Κανονισμού, η πρόσληψη του προσωπικού της Υπηρε-
σίας γίνεται κατά τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 5/1978 Κα-
νονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 48).

Άρθρο 4
Άρση συγκρούσεως αρμοδιοτήτων

Σε περιπτώσεις έργων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
από τα οποία μπορεί να προκύπτει σύγκρουση αρμοδι-
ότητας μεταξύ των υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, θα αποφαίνεται αρμοδίως ο Μακαριώτατος Αρ-

χιεπίσκοπος, μετά από εισήγηση του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Κάθε διάταξη που αντιτίθεται στις ρυθμίσεις της πα-

ρούσης καταργείται.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή να 

συμπληρωθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου, κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου.

Άρθρο 6
Με την παρούσα δεν προκαλείται οποιαδήποτε δα-

πάνη. Κάθε μελλοντική δαπάνη που θα προκαλείται
από την λειτουργία της Υπηρεσίας, θα βαρύνει τον 
Προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών.

Άρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της 

δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ   
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*02049193112190008*

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,



 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 5653 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήμα-

τος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Δι-

οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 17η/16-07-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως 
και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. την υπουργική απόφαση αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 
(Β’ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

3. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ.: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες 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 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) 
227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών»,

4. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

5. τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α’ 195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

6. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α’ 189) και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-
τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. την 5586/26.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αριθμ. συνεδρί-
ασης 17η/16-07-2018) που αφορά στην επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήματος 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

8. την 127368/Ζ1/26.07.2018 έγκριση δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω από-
φασης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

9. το απόσπασμα πρακτικών απόφασης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 12η/
11-07-2018), που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» 
του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,

10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, εγκρίνει:

Τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει 
ως εξής:

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» επανιδρύθη-
κε με την 5586/26.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρί-
αση17η/16.07.2018). Διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και του παρόντος Κανονισμού, ο 
οποίος έχει καταρτιστεί με απόφαση της Συνέλευσης του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τμήματος (συνεδρία 12η/11-07-2018), και τις αποφάσεις 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυ-
χιακού επιπέδου και την ανάπτυξη της έρευνας στους 
χώρους του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας. Το πρό-
γραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

α) του Μάρκετινγκ
β) της επιχειρησιακής Επικοινωνίας
γ) του Διεθνούς Μάρκετινγκ
δ) της Διεθνούς επιχειρησιακής Επικοινωνίας
2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων
β) Η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων 

και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα.

3. Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το Π.Μ.Σ. 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμ-
ματος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

4. Η ειδίκευση αναγράφεται μόνο στην αναλυτική 
βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος των φοι-
τητών που την έχουν παρακολουθήσει και όχι στο πτυ-
χίο τους.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 και οι αρμοδιότητές τους, είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τα μέλη των Σ.Ε., 
κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης 
των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, διαπιστώνει 
την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να 
απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. αποτελείται από 

5 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος για διετή θητεία. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι 
ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και ειδικότερα:

α) Ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας.

β) Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστο-
λής φοίτησης, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγού-
μενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εισηγείται σχετικά 
στην Συνέλευση του Τμήματος.

γ) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη σύνθεση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζε-

ται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος, για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτε-
λεσματική λειτουργία του Προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμε-
νες θητείες. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα 
που ορίζονται στο ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ειδικότερα 
τα ακόλουθα:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. και καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη.

β) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την κατα-
νομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

γ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 
και του απολογισμού του προγράμματος, τους οποίους 
υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.

δ) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών 
πληρωμής των σχετικών δαπανών.

ε) Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., 
καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, ο οποίος 
κατατίθεται στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, 
κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε.

Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών, 
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.

2. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγορι-
ών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

3. Οι αλλοδαποί φοιτητές, που ενδιαφέρονται να πα-
ρακολουθήσουν τα ελληνόφωνα τμήματα του Π.Μ.Σ., 
πρέπει να αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της ελλη-
νικής γλώσσας (αν δεν έχουν ολοκληρώσει το ελληνικό 
Λύκειο, θα πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό ελληνο-
μάθειας GAT).

4. Το Π.Μ.Σ. θα δέχεται έως τριάντα τρεις (33) μετα-
πτυχιακούς φοιτητές στο τμήμα πλήρους φοίτησης 
της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία», έως 
τριάντα τρεις (33) μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τμήμα 
μερικής φοίτησης της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνία», έως τριάντα τρεις (33) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές στο τμήμα πλήρους φοίτησης της Κατεύθυν-
σης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανα-
τολισμό» ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται 
να απασχολεί είκοσι (20) τουλάχιστον διδάσκοντες. 
Αυτό αντιστοιχεί σε τρεις (3) έως τέσσερεις (4) φοιτη-
τές ανά διδάσκοντα. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχια-
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κών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας είναι ενενήντα εννέα (99) φοιτητές 
ανά έτος, σε σχέση με τον αριθμό των περίπου εκα-
τόν ενενήντα επτά (197) προπτυχιακών φοιτητών ανά 
έτος και των τριάντα ενός (31) διδασκόντων (μέλη ΔΕΠ, 
μέλη ΕΔΙΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες) του Τμήμα-
τος. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση 
και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης 
του Κανονισμού.

Άρθρο 5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του πα-
ρόντος Κανονισμού. Συγκεκριμένα, κάθε έτος και μετά 
την παρέλευση της 8ης Ιανουαρίου, δημοσιεύεται και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας και του Ο.Π.Α., προκήρυξη για την 
εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ., 
με εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Η προκήρυξη υπογρά-
φεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τον Πρύτανη 
του Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από 
το Π.Μ.Σ. με ευθύνη του Τμήματος και το σχετικό κό-
στος βαρύνει το Π.Μ.Σ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
παρόντος Κανονισμού και μέχρι τη συγκρότηση των 
οργάνων του Π.Μ.Σ. η απόφαση για την προκήρυξη 
εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και ο 
χρόνος προκήρυξης λαμβάνεται από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος και υπογράφεται από τον ίδιο και τον Πρύ-
τανη του Ο.Π.Α.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται 
στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένη αίτηση (σε ηλεκτρονική ή/και σε 
έντυπη μορφή).

β) Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογρα-
φίες τύπου διαβατηρίου.

γ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. 
Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του 
ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση 
της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περί-
οδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και 
εργοδότες.

ε) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (υποχρεω-
τικά για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοί-
τησης).

στ) Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσ-
σας επιπέδου C2/Γ2/CPE (για υποψήφιους των τμημά-
των Πλήρους Φοίτησης) και καλής γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced 
English-Cambridge, για υποψήφιους μερικής φοίτησης.

3. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από Ιδρύματα της αλλοδα-
πής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα 
με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

4. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται 
στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Βαθμό πτυχίου ή πτυχίων σε πρωθύστερες προπτυ-
χιακές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές.

β) Βαθμολογία στα συναφή με το γνωστικό αντικείμε-
νο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα.

γ) Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.

δ) Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
ε) Διάρκεια και είδος/θέση επαγγελματικής προϋπη-

ρεσίας, υποχρεωτικά για υποψηφίους μερικής φοίτησης.
στ) Άλλες δεξιότητες (βαθμός σε εξετάσεις GMAT/GRE, 

γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογισμικών, συναφή σεμινάρια, 
κ.λπ.).

καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:
ζ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
η) Προσωπική συνέντευξη.
θ) Συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς ή/και 

εργοδότες.
ι) Σχετική επαγγελματική εμπειρία, όπου υπάρχει.
ια) Προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα.
ιβ) Γνώση άλλων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
ιγ) Τυχόν διακρίσεις/βραβεύσεις.
5. Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 

πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, 
άριστη γνώση Αγγλικών, κ.λπ.).

γ) Καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους 
που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφα-
σιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η συνέντευξη 
γίνεται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη της Επιτροπής.

δ) Αξιολογεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τε-
λική επιλογή.

6. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλα-
χόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

7. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που 
γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο δέκα 
πέντε (15) ημερών από την αποστολή της, προκειμένου 
ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των δι-
δάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση 
του στο Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης 
ημερομηνίας, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να προ-
χωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά 
επιτυχίας.

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
κάθε έτους γίνεται σε προθεσμίες που ορίζονται από τη 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

2. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση του 
Κανονισμού Λειτουργίας και της πράξης επανίδρυσης 
του Π.Μ.Σ. και δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους 
κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος.

3. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων φοιτητών επικυ-
ρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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Άρθρο 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
στο άρθρο 6 της πράξης επανίδρυσης του Προγράμμα-
τος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για τα 
προγράμματα πλήρους φοίτησης και έξι (6) εξάμηνα για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας.

3. Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε 
εργαζόμενους και απαιτείται η προσκόμιση της σχετι-
κής βεβαίωσης εργασίας και η εργασιακή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών. Με αιτιολογημένη απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτή αί-
τηση για πρόγραμμα μερικής φοίτησης μη εργαζόμενου 
υποψήφιου, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις της πλήρους φοίτησης για διάφορους λόγους, 
όπως ενδεικτικά, υγείας ή οικογενειακούς λόγους. Το 
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης απευθύνεται σε υποψή-
φιους που οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα εντατικό 
πρόγραμμα μαθημάτων, χωρίς να προβλέπονται φοιτη-
τικές διακοπές, που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές και 
απογευματινές ώρες.

4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει προσωρινή αναστολή φοίτησης, που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, για λό-
γους ανωτέρας βίας. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτη-
τικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι λόγοι, η δυνατότητα και 
οι όροι αναστολής εξετάζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

5. Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή ορι-
στικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα 
δίδακτρα.

Άρθρο 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ., στο 
οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μα-
θημάτων, οι ειδικεύσεις, και οι αντίστοιχες πιστωτικές 
μονάδες, ορίζονται στο άρθρο 4 της Πράξης επανίδρυ-
σης του Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί 
και ισχύει. Σε Παράρτημα του παρόντος κανονισμού 
παρουσιάζεται το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μα-
θημάτων, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες.

2. Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος είναι υπο-
χρεωτικά, ενώ οι ελάχιστες διδακτικές ώρες που τους 
αντιστοιχούν είναι είκοσι μία (21). Με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος οι διδακτικές ώρες ενός ή περισ-
σοτέρων μαθημάτων μπορούν να αυξηθούν.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
έγκριση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. μπορεί να γίνονται 
προσθήκες ή αφαιρέσεις μαθημάτων από το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών. Ανακατανομή των μαθημάτων 
μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση της 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

4. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται στο 
άρθρο 5 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, όπως 
αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

5. H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτι-
κού εξαμήνου γίνονται από Οκτώβριο έως Ιανουάριο και 
του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου από Φεβρουάριο 
έως Ιούνιο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων/
ασκήσεων και των εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζε-
ται και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν 
από την έναρξη του εξαμήνου.

6. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής διάλεξης, ο 
διδάσκων ενημερώνει άμεσα το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 
και τη Γραμματεία και προγραμματίζεται η αναπλήρωση 
της διάλεξης. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. ενημερώνονται με 
κατάλληλο τρόπο και σε εύλογο χρονικό διάστημα για 
την ημερομηνία αναπλήρωσης της διάλεξης.

7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω-
τική και τηρείται σχετικό παρουσιολόγιο από τη Γραμμα-
τεία του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι απουσίες 
σε ένα μάθημα ξεπερνούν το ένα τρίτο (1/3) των ωρών 
φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα 
αυτό και το επαναλαμβάνει την αμέσως επόμενη περί-
οδο που θα διδαχθεί.

Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

1. Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με 
γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή/και εργασίες.

2. Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του κάθε μαθή-
ματος καθορίζεται από τους εκάστοτε διδάσκοντες. Σε 
αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές 
εργασίες των φοιτητών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί σύμφω-
να με το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

3. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) 
μέχρι δέκα (10), με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής 
μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι 
μεγαλύτεροί του.

4. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προ-
σέλθει τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης ενός 
μαθήματος θεωρείται αποτυχών στο μάθημα για τη συ-
γκεκριμένη εξεταστική περίοδο.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών σε 
μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος 
να επαναλάβει την παρακολούθησή του, την αμέσως 
επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί το μάθημα.

6. Ο φοιτητής που απέτυχε σε ένα μάθημα δικαιούται 
να επανεξεταστεί σε αυτό δύο ακόμα φορές σε επόμενες 
εξεταστικές περιόδους του μαθήματος. Η επανεξέταση 
ενός μαθήματος δεν προϋποθέτει επανάληψη της φοί-
τησης σε αυτό. Ειδικότερες ρυθμίσεις και περιπτώσεις 
εξετάζονται από την Σ.Ε. Ο φοιτητής που αποτυγχάνει 
και στις δύο επανεξετάσεις ενός μαθήματος διαγράφεται 
από το Π.Μ.Σ., με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

7. Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας δύναται να αποφασίσει την άμεση διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών που απέτυχαν σε άνω των δύο 
μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου.

8. Οι γραπτές εξετάσεις εποπτεύονται από τους καθη-
γητές που διδάσκουν το εκάστοτε μάθημα επικουρούμε-
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νοι, όταν αυτό είναι σκόπιμο, από άλλο προσωπικό του 
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

9. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να υπακούν 
πλήρως στις οδηγίες των διδασκόντων και των επιτη-
ρητών και να συμμορφώνονται απολύτως με τον Οδηγό 
Διεξαγωγής Εξετάσεων του Ο.Π.Α.

10. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγι-
κός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
Διπλωματική Εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν 
επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον πιστοποιητικού 
επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλα-
βε προαγωγικό βαθμό και η φοίτηση του μεταπτυχιακού 
φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.

11. Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφα-
σίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών:

α) Σε περίπτωση μη τήρησης των ακαδημαϊκών, διοι-
κητικών και οικονομικών του υποχρεώσεων, ο φοιτητής 
διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

β) Σε περίπτωση διαπίστωσης παραπτωμάτων π.χ. 
αντιγραφή σε εξετάσεις, λογοκλοπή, κ.λπ.

γ) Σε περίπτωση όπου ο φοιτητής απέτυχε σε περισ-
σότερα από δύο μαθήματα ανά εξάμηνο.

δ) Σε περίπτωση δεύτερης ανεπιτυχούς εξέτασης της 
διπλωματικής εργασίας.

12. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού 
φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα τέλη 
φοίτησης, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και 
αποφασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Συνέλευση 
του Τμήματος, μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Διπλω-
ματικής Εργασίας (Δ.Ε.), ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και 
συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, στην οποία συμμετέχουν ο επι-
βλέπων και άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα 
με αυτή στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

2. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Δ.Ε., ο 
φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μία ακόμη φορά 
υποβάλλοντάς την εκ νέου και έχοντας λάβει υπόψη 
τα σχόλια της εξεταστικής επιτροπής. Η επανεξέταση 
της Δ.Ε. γίνεται μετά την παρέλευση δύο μηνών και 
πριν την παρέλευση έξι μηνών από την αρχική εξέ-
ταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής 
διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης.

3. Η Δ.Ε. είναι υποχρεωτική. Η εκπόνηση της Δ.Ε. πραγ-
ματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, 
εντός περιόδου τεσσάρων μηνών για τους φοιτητές πλή-
ρους φοίτησης, ενώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης 
εντός περιόδου έξι μηνών.

4. Η παρουσίαση της Δ.Ε. γίνεται ενώπιον της εξετα-
στικής επιτροπής. Μετά την παρουσίαση, η εξεταστική 
επιτροπή αποφασίζει τον βαθμό της Δ.Ε. και υπογράφει 
σχετικό έντυπο βαθμολογίας της Δ.Ε. Για την καταχώ-
ρηση της βαθμολογίας της Δ.Ε., το υπογεγραμμένο 
έντυπο με τον βαθμό υποβάλλεται στη Γραμματεία. Σε 
περίπτωση μη ομοφωνίας των μελών της εξεταστικής 
επιτροπής ως προς τον βαθμό της Δ.Ε., καταχωρείται 
ο μέσος όρος των τριών μελών της εξεταστικής επι-
τροπής.

5. Η Δ.Ε., εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επι-
τροπή, αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Σχολής και 
κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία Με-
ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και τη Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. με 
σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα, 
μόνον εφόσον δεν περιέχει δεδομένα, τα οποία απαγο-
ρεύεται - βάσει νόμου - να δημοσιευθούν.

6. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διέπεται 
από τα ακόλουθα:

α) Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Μαΐου κάθε 
έτους, ο φοιτητής αιτείται προς τη Συντονιστική Επιτρο-
πή του Π.Μ.Σ. το θέμα που επιθυμεί να πραγματευθεί, 
τον επιβλέποντα καθηγητή και επισυνάπτει περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. ορίζει τον επιβλέποντα της Διπλωματικής Ερ-
γασίας και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή 
για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποί-
ας είναι και ο επιβλέπων. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση της Διπλωματικής 
Εργασίας.

β) Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον 
επιβλέποντα καθηγητή συμπληρωμένο το σχετικό έντυ-
πο της Δ.Ε. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο στόχος, το 
περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο 
αυτό υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

γ) Η Δ.Ε. πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιό-
τητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω 
αυτής, ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη 
γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

δ) Η Δ.Ε. θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι και τέσ-
σερεις (4) μήνες για τα τμήματα πλήρους φοίτησης και 
μέχρι έξι (6) μήνες για τα τμήματα μερικής φοίτησης, 
μετά την ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

ε) Ο φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη Δ.Ε. ενώπιον 
της εξεταστικής επιτροπής, η οποία την βαθμολογεί.

στ) Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη Δ.Ε. μέσα στα 
ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται πα-
ράταση έως και δύο (2) επιπλέον εξαμήνων, μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και 
απόφαση της Σ.Ε.

ζ) Σε περίπτωση μη υποβολής της διπλωματικής μέχρι 
την τελευταία δοθείσα προθεσμία, ο φοιτητής διαγρά-
φεται από το πρόγραμμα και λαμβάνει πιστοποιητικό 
παρακολούθησης, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει μετα-
πτυχιακό τίτλο.

η) Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντι-
κείμενο του προγράμματος.
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θ) Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται μόνο 
από τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας και από καθηγητές που διδάσκουν στο πρό-
γραμμα.

ι) Τα ισχύοντα για την εκπόνηση της Διπλωματικής Ερ-
γασίας (χρονοδιαγράμματα, οδηγίες για την μορφή και 
το περιεχόμενο του κειμένου, κ.λπ.) περιγράφονται στον 
Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, ο οποίος εκ-
δίδεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης μετά από 
εισήγηση του Διευθυντή.

Άρθρο 11
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 
του και λαμβάνει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.), όταν εκπληρώσει όλες τις υπό του Προγράμ-
ματος προβλεπόμενες υποχρεώσεις, δηλαδή επιτυχή 
εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος, έγκριση 
της διπλωματικής εργασίας και εξόφληση των τελών 
φοίτησης.

2. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον βαθμό των μετα-
πτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της Δ.Ε., σύμφωνα 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως ακολού-
θως: το άθροισμα του αριθμητικού μέσου όρου των μα-
θημάτων πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή 0,75 
και του βαθμού της διπλωματικής εργασίας πολλαπλα-
σιαζόμενου με τον συντελεστή 1,50.

3. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των 
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Στα απονεμόμε-
να Δ.Μ.Σ. αναγράφεται χαρακτηρισμός «Καλώς», «Λίαν 
Καλώς», «Άριστα», που αντιστοιχεί σε:

α) «Άριστα» από 8,51 έως 10
β) «Λίαν Καλώς» από 6,51 έως 8,50
γ) «Καλώς» από 5 έως 6,50
4. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμε-
νό του, καθώς και οι αρμοδιότητες υπογραφών ορίζονται 
με απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α.

5. H απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται σε ειδική δημόσια 
τελετή, στην οποία παρίστανται ο Πρύτανης ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του, ο Κοσμήτορας της Σχολής, ο Διευ-
θυντής του Π.Μ.Σ., ο Πρόεδρος του Τμήματος και όλοι 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις απονομής Δ.Μ.Σ.

6. Κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι της απονομής του 
διπλώματος, χορηγείται, από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

7. Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιείται σε χρόνο 
που ορίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και ανακοι-
νώνεται έγκαιρα σε όλα τα ενδιαφερόμενα όργανα και 
υπηρεσίες του Ο.Π.Α., στους φοιτητές καθώς και στο 
λοιπό προσωπικό του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας.

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-

κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Άρθρο 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Επιπλέον του τίτλου του Δ.Μ.Σ., χορηγείται Παράρ-
τημα Διπλώματος, το οποίο είναι επεξηγηματικό έγγρα-
φο και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την 
αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Το Παράρτημα 
Διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και πα-
ρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το 
γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά 
στο πρωτότυπο του τίτλου.

2. Στο Παράρτημα Διπλώματος δεν γίνονται αξιολο-
γικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή 
αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση 
του τίτλου στο εξωτερικό.

3. Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, και πρέπει να πληροί τις προϋπο-
θέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο 
τίτλο σπουδών.

4. Η ημερομηνία έκδοσης του Παραρτήματος Διπλώ-
ματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία 
χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ 
να είναι προγενέστερη από αυτή.

Άρθρο 13
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν 
να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Στο Π.Μ.Σ. θα απασχολη-
θούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρε-
τήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών 
από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση 
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017.

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του 
Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά 
από εισήγηση του Διευθυντή.

3. Οι διδάσκοντες προτείνουν στους φοιτητές, για κάθε 
μάθημα της αρμοδιότητάς τους, κατάλογο διδακτικών 
βιβλίων, άρθρων και βοηθημάτων, προς διευκόλυνσή 
τους. Επίσης, στην αρχή κάθε περιόδου παρέχουν στους 
φοιτητές περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήμα-
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τος και των ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. Οι διδάσκοντες ενδείκνυται να χρησι-
μοποιούν, εάν υπάρχει, την ψηφιακή πλατφόρμα του 
Πανεπιστημίου ή του Π.Μ.Σ. ή του μαθήματος το οποίο 
διδάσκουν, στην οποία θα περιλαμβάνουν σημειώσεις, 
παρουσιάσεις, βοηθήματα κ.λπ.

4. Φροντιστηριακές ασκήσεις, στο πλαίσιο μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ., μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, 
και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε 
υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος που διοργανώνει 
το ΠΜΣ.

Άρθρο 14
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται ανώνυ-
μη ηλεκτρονική αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 
διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπό 
την οργάνωση και εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 15
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να χρησιμοποι-
ούν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ο.Π.Α., 
η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα 
εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και Η/Υ, 
τη Βιβλιοθήκη, το Υπολογιστικό Κέντρο και τις εγκατα-
στάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος, σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Έχουν επίσης τη δυ-
νατότητα χρήσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του 
Ο.Π.Α., σύνδεσης με ψηφιακές βιβλιοθήκες, σύνδεσης 
από απόσταση και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω του Πανεπιστημίου.

3. Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή 
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι 
προϋπόθεση για τη συνέχιση της παρακολούθησης. 
Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρ-
μοστη συμπεριφορά κ.λπ. συνεπάγονται διαγραφή από 
το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργά-
νου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (κατά τον χρόνο 
σύνταξης του παρόντος Κανονισμού, η σχετική αρμοδι-
ότητα ανήκει στην Κοσμητεία) και τα διαλαμβανόμενα 
στον Οδηγό Διεξαγωγής Εξετάσεων του Ο.Π.Α.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να αναφέ-
ρουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, αν χρησιμοποίησαν 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρεί-
ται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και 
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης ή 
μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιου-
δήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 
του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, 
μπορεί να στοιχειοθετήσει εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος για διαγραφή του φοιτητή. Στις παραπά-
νω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να 

εισηγηθεί στην Κοσμητεία τη διαγραφή του φοιτητή, 
αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκ-
θέσει, προφορικώς ή γραπτώς τις απόψεις του επί του 
θέματος.

5. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος, από τον Πρόεδρο του Τμήματος στην 
Κοσμητεία της Σχολής. Ως παραβάσεις θεωρούνται και 
τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και 
γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη 
συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

6. Οι σπουδαστές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμπεριφέ-
ρονται κόσμια, με σεβασμό προς τους διδάσκοντες και 
με ευγένεια προς τους συμφοιτητές τους και προς το δι-
οικητικό προσωπικό του Ο.Π.Α. Οφείλουν να χρησιμοποι-
ούν με επιμέλεια τον εξοπλισμό του πανεπιστημίου και 
να τηρούν τους κανόνες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού 
έργου και τις προθεσμίες εκτέλεσης των υποχρεώσεών 
τους. Η ενδεδειγμένη παρουσία και η ορθή συμπεριφο-
ρά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της παρα-
κολούθησης. Περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς 
επισύρουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαγρα-
φής από το Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων.

Άρθρο 16
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του 
Π.Μ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 8 της πράξης επανίδρυσης 
του Προγράμματος όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και 
ισχύει και υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής, 
η οποία ορίζεται από το Πρόγραμμα.

2. Οι επιλεγμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές προκατα-
βάλουν μέρος των συνολικών τελών φοίτησης για την 
κατοχύρωση της προσφερόμενης θέσης.

3. Τυχόν καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέ-
φονται, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής θελήσει 
ή αναγκασθεί να διακόψει την φοίτησή του στο πρό-
γραμμα.

4. Οι υποψήφιοι που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν 
να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνο-
νται δεκτοί ή αποχωρήσουν από το Π.Μ.Σ., οποτεδήποτε 
μετά την εκ μέρους τους αποδοχή της θέσης που τους 
προσφέρθηκε, δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή 
των χρηματικών ποσών που κατέβαλαν.

5. Εκτός από τη συμμετοχή στο κόστος του προγράμ-
ματος οι σπουδαστές υποχρεούνται να καλύπτουν τις 
προσωπικές δαπάνες τους που αφορούν τις σπουδές 
τους, π.χ. αγορά βιβλίων, εκτυπώσεις, κ.τ.λ.

6. Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υπο-
τροφιών που δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό 
ύψος των τελών φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
και του Κανονισμού Υποτροφιών του Ο.Π.Α.:

α) Βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης, με πλήρη επιστροφή 
των τελών φοίτησης.
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β) Βάσει κοινωνικών κριτηρίων όπως αυτά αναφέρο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, με 
πλήρη επιστροφή των τελών φοίτησης.

γ) Βάσει κοινωνικών κριτηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του ν. 4485/2017, με απαλλαγή των τελών φοίτησης 
για οικονομικούς λόγους, έως του 30% των φοιτητών 
που γίνονται δεκτοί, δηλαδή έως τριάντα (30) φοιτητές 
επί του συνόλου των ενενήντα εννέα (99) φοιτητών.

Άρθρο 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1. Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από το Τμήμα Γραμματείας 
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α., κατά τα διαλαμβα-
νόμενα στην αριθμ. 4277/30-6-2016 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Ο.Π.Α. (ΦΕΚ 2250 Β’).

2. Στο Π.Μ.Σ. λειτουργεί επιπλέον ειδική γραμματεία, 
η οποία εξυπηρετεί τους φοιτητές και τους διδάσκοντες 
του Προγράμματος και συνεπικουρεί το έργο της Σ.Ε. και 
του Διευθυντή.

3. Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπο-
λογισμού του Π.Μ.Σ. εκτελείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι 
φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκλη-
ρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως 
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 
85 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Τα μαθήματα του Προγράμματος είναι υποχρεωτικά, 
ενώ οι ελάχιστες διδακτικές ώρες για κάθε μάθημα είναι 
είκοσι μία (21).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
Α’ Διδακτική Περίοδος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτη-

τών με τις βασικές έννοιες, αποφάσεις και εργαλεία του 
μάρκετινγκ, δίνοντάς τους μια σφαιρική γνώση σε όλο 
το εύρος των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Στο μάθη-
μα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) περιεχόμενο, 
αντικείμενο, εξέλιξη, πεδίο εφαρμογών του μάρκετινγκ, 
ορισμοί, (β) στρατηγικό μάρκετινγκ, τμηματοποίηση και 
τοποθέτηση, (γ) έρευνα αγοράς και συμπεριφορά κατα-
ναλωτή, (δ) ανάπτυξη μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή των 
αποφάσεων που αφορούν το προϊόν καθώς και την τιμή 
του, την προβολή του και τη διάθεσή του, (ε) οργάνωση 
των πωλήσεων, και στ) ειδικά θέματα του μάρκετινγκ, 

όπως βιομηχανικό (Β2Β) μάρκετινγκ και Διεθνές και Εξα-
γωγικό Μάρκετινγκ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου 

της Επικοινωνίας ως στρατηγικής για την ανάπτυξη, δια-
τήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων με σημαντικές 
κοινωνικές ομάδες της επιχείρησης ή του οργανισμού, η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων για τη κατανόηση των επιπτώ-
σεων των νέων μέσων στις αντίστοιχες στρατηγικές και 
τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης, η εξοικείωση με τις 
μεθόδους και τα εργαλεία που προσφέρουν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα στο μάρκετινγκ και 
την επικοινωνία. Στο μάθημα αυτό περιλαμβάνονται τα 
εξής θέματα: α) Ανάλυση των εννοιών της Επιχειρησι-
ακής Επικοινωνίας, της εταιρικής Ταυτότητας, Εικόνας 
και Φήμης, εταιρικής Κουλτούρας και Ηθικής, β) Επικοι-
νωνιακές Εκστρατείες, γ) Πρόληψη και Διαχείριση των 
Κρίσεων, δ) Στρατηγική μάρκετινγκ και επιχειρηματικά 
μοντέλα, ε) Συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο και 
τα λοιπά ψηφιακά μέσα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτη-

τές το αντικείμενο και τις μεθόδους του συγκεκριμένου 
επιστημονικού κλάδου και να γνωρίσουν τις κλασικές 
και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις 
στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη 
σημασία τους για τη χάραξη αποτελεσματικών στρατη-
γικών μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής 
θέματα: (α) εισαγωγή στη συμπεριφορά καταναλωτή, 
(β) εσωτερικές διαδικασίες: επεξεργασία πληροφοριών, 
αντίληψη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα, αυτο-εικόνα, προσω-
πικότητα, τρόπος ζωής (lifestyle), στάσεις, συναισθήμα-
τα, (γ) εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφο-
ράς: δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξίες, 
κουλτούρα, ομάδες αναφοράς, καθοδηγητές γνώμης,
(δ) διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων: Στάδια 
λήψης αγοραστικών αποφάσεων, τύποι αγοραστικών 
αποφάσεων, ανάμειξη καταναλωτή και διαδικασία λήψης 
αγοραστικών αποφάσεων και (ε) θεωρία και μέθοδοι 
τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕ-
ΤΙΝΓΚ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ερευ-
νητική μεθοδολογία και η εμπέδωση των αρχών και 
των μεθόδων της έρευνας μάρκετινγκ, μέσω της οποίας 
ερευνώνται με μεθοδικό και εμπειρικό τρόπο ζητήματα 
του μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής 
θέματα: Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία, βα-
σικές αρχές έρευνας αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, είδη 
ερευνών, πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομέ-
νων για έρευνες μάρκετινγκ, σύγχρονοι τρόποι συλλο-
γής δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες 
μέτρησης στην έρευνα αγοράς, ανάπτυξη ερωτήσεων 
σε δημοσκοπήσεις (surveys), σχεδιασμός ερωτηματο-
λογίου, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με 
δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες της δειγμα-
τοληψίας, βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης 
εμπειρικών δεδομένων, ειδικά θέματα έρευνας αγοράς.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
Β’ διδακτική περίοδος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασι-

κών εννοιών για το προϊόν και η ανάλυση των προϊοντι-
κών αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνει μία επιχείρηση. 
Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: οι βασικές 
έννοιες για το προϊόν, οι τύποι προϊοντικών αποφάσεων, η 
περιγραφή των μοντέλων αξιολόγησης του προϊοντικού 
χαρτοφυλακίου, καθώς και του χαρτοφυλακίου νέων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών, οι παράγοντες της επιτυχημένης 
υιοθέτησης και διάχυσης νέων προϊόντων στην αγορά, 
η διαδικασία κατάργησης προϊόντων και υπηρεσιών, η 
παρουσίαση των οργανωτικών διευθετήσεων για την ανά-
πτυξη, διοίκηση και κατάργηση προϊόντων και υπηρεσιών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση δεδομένων 

και η ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών πο-
σοτικών υποδειγμάτων και μοντέλων βελτιστοποίησης 
στο ευρύτερο πεδίο του μάρκετινγκ και του διαδικτύου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμ-

μετεχόντων με τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και 
υλοποίησης εταιρικών και ανταγωνιστικών στρατηγι-
κών μάρκετινγκ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής 
θέματα: οι διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των 
επιχειρήσεων καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι Ελλη-
νικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες, 
οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να 
ακολουθήσει μια επιχείρηση, ο τρόπος με τον οποίο 
τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την 
επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του 
ανταγωνισμού, ανάλογα με το προϊοντικό τους χαρτο-
φυλάκιο, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις 
ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, οι 
ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, οι συναφείς στρατηγικές μάρκετινγκ, 
οι πηγές άντλησης χρηματοδοτικών πιστώσεων για την 
υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής και η υλοποί-
ηση επιχειρησιακού σχεδιασμού.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙ-
ΚΤΥΩΣΗΣ

Σκοπός του μαθήματος: (α) η ανάπτυξη των ικανοτή-
των των φοιτητών για τη κατανόηση των επιπτώσεων 
των νέων αυτών μέσων στις αντίστοιχες στρατηγικές και 
τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης, (β) η εξοικείωση 
των φοιτητών με τις μεθόδους και τα εργαλεία που προ-
σφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά δί-
κτυα στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Τα θέματα που 
καλύπτονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: στρατηγική 
μάρκετινγκ και επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριφορά 
καταναλωτή στο διαδίκτυο και τα λοιπά ψηφιακά μέσα, 
δημιουργία αξίας, personalization, content marketing, 
θέματα τιμολόγησης, επικοινωνία μέσω Google adwords, 
Ad formats, Search Engine Optimization, e-mailing, 
affiliation, εναλλακτικά δίκτυα, πολυ-καναλική διανομή, 
e-retailing, web 2.0, χρήση, οφέλη, δυνατότητες των κοι-
νωνικών δικτύων για επιχειρήσεις, mobile marketing, iδι-
ωτικότητα, διαχείριση σχέσεων με πελάτες, Web metrics.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»,
Α’ Διδακτική Περίοδος

Τα μαθήματα του Προγράμματος, που είναι υποχρε-
ωτικά, διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι ελάχιστες 
διδακτικές ώρες που τους αντιστοιχούν είναι είκοσι μία 
(21).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (INTERNATIONAL MARKETING)
This course will present an overview of marketing 

practices in a global environment and provide the 
framework upon which international marketing 
management can be based. Emphasis will be placed on 
the scope and challenges of international marketing, 
the culture, political, legal, and business systems of 
global markets, the global market opportunities, 
and the development of global marketing strategies 
(product planning, promotion, pricing and channels of 
distribution). The course is designed to provide students 
with the latest understanding of global issues and the 
necessary skills in making strategic decisions based on 
a global perspective through lectures, case studies, and 
group projects.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (INTERNATIONAL 
MARKETING RESEARCH)

Marketing research allows marketers to make 
empirically-determined, well-informed decisions 
and more so when dealing with the complexities of 
international markets. This module is intended to 
introduce the principles of marketing research and 
familiarize students with the main research methods 
and techniques. Its syllabus include topics such as 
research methodology, research design, data sources 
for international marketing research, measurement and 
scales, questionnaire design, survey design, sampling, 
understanding marketing metrics, qualitative studies, 
and basic analytical techniques.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (INΤER-
NATIONAL CONSUMER BEHAVIOR)

Consumer behavior covers all the decision processes 
and acts of people involved in buying and using products 
and services, including the mental and social processes 
that precede and follow these actions. This field is of 
utmost importance for marketers’ and companies’ 
decisions. This module examines consumption related 
choices from an international perspective. It focuses on 
the individual consumer and offers students an accurate 
picture about a) the process of consumer behavior and 
impact on consumer decision making; b) how culture 
clashes and values affect consumer behavior; and c) 
how international marketers decode and incorporate 
into their offerings the cultural components of foreign 
target markets.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (WEB AND 
MARKETING ANALYTICS)

This course will provide students with the knowledge 
and skills required to analyze web, social network, social 
media and other marketing data. This will allow them 
to generate key insights using various quantitative 
methods. Initially, focus will be given on how to 
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access and manage structured and unstructured data. 
Students will learn how to perform text mining so as to 
extract useful information from text data (e.g. tweets, 
Facebook, blog posts, movies, TV, restaurant reviews 
and newspaper articles) and how to use exploratory and 
supervised machine learning methods (e.g. Naïve Bayes, 
Neural Networks, K-Means, Rules, Logistic Regression 
and Decision Trees) so as to perform sentiment analysis, 
classification, market basket analysis and segmentation. 
This will allow them to build recommendation systems. 
Next, emphasis will be given on key aspects of online 
advertisement, such as pay per click and search engine 
optimization. Students will learn how to track and 
report website traffic, to measure the conversion rates 
and to calculate the ROI in a multi-channel marketing 
environment. Finally, students will learn to analyze and 
describe networks, model the evolution of networks, and 
apply the network analyses in marketing settings (e.g. 
for customer profiling, targeting, and trend detection).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»,
Β’ διδακτική περίοδος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (BUSINESS STRATEGY)
The objective of this course is to help students develop 

the skills for formulating and implementing strategy. It 
provides an understanding of: A company’s operative 
environment and how to build and sustain competitive 
advantage; How to make a strategic choice given a 
number of alternative strategic options; How to create 
superior customer value by designing the optimum 
configuration of company resources and capabilities; 
How to balance the opportunities and risks associated 
with dynamic and uncertain changes in industry 
attractiveness and competitive position; How to spot 
and avoid the most common strategy mistakes taking 
place and make better strategic decisions; How to direct 
the company into the future.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΝΚ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙ-
ΚΤΥΩΣΗΣ (DIGITAL MARKETING AND SOCIAL MEDIA)

Marketing strategies, practices and frameworks are 
being radically transformed by the unprecedented 
growth of the digital economy, the evolving technological 
capabilities, the emergence of new business models, and 
the changes in consumer behavioral patterns. The Digital 
Marketing, Web Analytics and Social Media course 
aims at developing students’ skills in understanding 
the impact of digital media on marketing strategy and 
making students familiar with the use of key digital 

marketing tools. Topics covered include: digital strategy 
and e-business models, consumer behavior and digital 
media, content marketing, omni-channel retailing, social 
media, e-media mix, using data and analytics.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
(ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)

Innovation is the most important guarantor of 
sustainable competitive advantage for firms around 
the world. Entrepreneurship is the principal source of 
jobs and wealth in the economy. However, shaping 
an organization so that it successfully and repeatedly 
brings innovations to market is a daunting managerial 
challenge. This course examines the basics managers 
need to organize and commercialize valuable innovation 
in both entrepreneurial and established firms. Major 
topics include designing appropriate innovation 
processes; identifying, building and commercializing 
innovations; taking advantage of internal and external 
sources of innovation; and structuring entrepreneurial 
organizations. The course includes lectures, case 
analyses, visiting experts, practical exercises and student 
presentations.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ADVERTISING AND INTERGRATED 
MARKETING COMMUNICATIONS)

This module describes marketing communication 
in an international context and aims to give both 
an understanding of international marketing 
communications practices and advertising in an 
international setting. Further it focuses on the basic 
elements of advertising decision making, their underlying 
conceptual structure and theoretical base, with respect 
to strategic questions of local versus global formats, 
standardised versus adapted formats in order to provide 
a framework and knowledge for making more effective 
internationally oriented advertising decisions. These 
include selecting appropriate messages, executions and 
media in a given cultural setting, and understanding 
the difference and the importance of major marketing 
communication tools ranging from classical advertising 
to special forms of communications such as one to one 
marketing, interactive communication or consumer 
incentives. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*02040051709180012*



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5653/27.7.2018 (B΄ 4005) 
απόφασης της 17ης/10-16.7.2018/22 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1130/22.3.2021 (Β΄ 1365)
απόφασης της 6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου Ο.Π.Α. περί Οδηγού Χρηματοδό-
τησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κέ-
ντρου Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών όπως συμπληρώθηκε από την υπ’ αρ. 3175/
15.7.2021 (Β΄ 3580) απόφαση της 17ης/1.7.2021/
16 συνεδρίασης της Συγκλήτου και τροποποιήθη-
κε με την υπ’ αρ. 489/2.2.2022 (Β΄ 871) απόφαση 
της 7ης/20.01.2022/10Β.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1918 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5653/27.7.2018 (B΄ 4005)

απόφασης της 17ης/10-16.7.2018/22 συνεδρία-

σης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επι-

κοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοι-

νωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. 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,

2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

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

4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189),

5. 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),

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29.9.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών  - Λοιπά θέματα», β)  164530/Ζ1/3.10.2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 
«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,

7. την υπ’ αρ. 28/3.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β) 
πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
3.1.2022,

8. την υπ’ αρ. 5586/26.7.2018 (B΄ 3841) απόφαση της 
17ης/10-16.7.2018/23δ συνεδρίασης της Συγκλήτου 
περί επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» 
του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

9. την υπ’ αρ. 5653/27.7.2018 (B΄ 4005) απόφαση της 
17ης/10-16.7.2018/22 συνεδρίασης της 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Μαΐου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2245

22361
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της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 

10. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας, (συνεδρία 7η/23.2.2022/Β1.6), 
που αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» 
του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,

11. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (π.δ. 63/2005, A΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2018 
(A΄ 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 προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» και την προσθήκη παρ. 3 στο 
άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» της υπ’ αρ. 5653/
27.7.2018 (B΄ 4005) απόφασης της 17ης/10-16.7.2018/22 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» 
του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, ως ακολούθως:

Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

παρ. 5. Στο πλαίσιο συνεργασίας του Ο.Π.Α. με ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, η ειδίκευση του 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή 
Προσανατολισμό» δύναται να δέχεται φοιτητές των 
ιδρυμάτων αυτών, επιπροσθέτως των εισακτέων των 
παρ. 1 και 2 και καθ’ υπέρβαση των ορίων του προηγού-
μενου εδαφίου. Οι φοιτητές αυτοί πληρούν τα κριτήρια 
επιλογής του άρθρου 5 και εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. για 
την παρακολούθηση περιορισμένου αριθμού μαθημά-
των, μετά την ολοκλήρωσης της οποίας τους χορηγείται 
βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων με αναλογική 
βαθμολογία και πιστωτικές μονάδες. Για τη συμμετοχή 
τους στο Π.Μ.Σ. οι ανωτέρω φοιτητές δύναται να κατα-
βάλλουν τέλη φοίτησης, όπως αυτά προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη συμφωνία με 
το ίδρυμα της αλλοδαπής και τις σχετικές αποφάσεις της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

παρ. 3. Η τροποποίηση του άρθρου 4 «Κατηγορίες και 
αριθμός εισακτέων», παρ. 5, δύναται να εφαρμοστεί και 
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Αριθμ. 1921 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1130/22.3.2021 

(Β΄ 1365) απόφασης της 6ης/21.12.2020/6 συ-

νεδρίασης της Συγκλήτου Ο.Π.Α. περί Οδηγού 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογα-

ριασμού Κέντρου Έρευνας Οικονομικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών όπως συμπληρώθηκε από την 

υπ’ αρ. 3175/15.7.2021 (Β΄ 3580) απόφαση της 

17ης/1.7.2021/16 συνεδρίασης της Συγκλήτου 

και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 489/2.2.2022 

(Β΄ 871) απόφαση της 7ης/20.01.2022/10Β.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), που αφορούν στον οδηγό χρη-
ματοδότησης και διαχείρισης, και ιδίως την παρ. 4 του 
άρθρου 52, την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 54 του και 
του άρθρου 68 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του  
άρθρου 27 του ν. 4653/2020,

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

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

4. τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), 

5. τον ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογι-
κών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12), 

6. τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), 

7. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 

8. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

9. τον ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υπο-
στήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), 

10. τον ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγε-
νικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄ 25, Διορθ. 
Σφαλμ. Α΄ 60), 

11. τον ν.  4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της 
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγι-
κές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 
ανάπτυξη» (Α΄ 237),

12. τον ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251), 
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13. τον ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), 

14. τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α΄ 94), 

15. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176), 

16. τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α΄ 26), 

17. το άρθρο 29 του ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Α΄ 147),

18. την περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

19. την υπ’ αρ. 28/3.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β) 
πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
3.1.2022,

20. την υπ’ αρ. 1130/22.03.2021 (Β΄  1365) απόφα-
ση της 6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
Ο.Π.Α. περί Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 
Ειδικού Λογαριασμού Κέντρου Έρευνας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών όπως συμπληρώθηκε από 
την υπ’ αρ. 3175/15.7.2021 (Β΄  3580) απόφαση της 
17ης/1.7.2021/16 συνεδρίασης της Συγκλήτου και τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 489/2.2.2022 (Β΄ 871) απόφα-
ση της 7ης/20.1.2022/10Β,

21. την εισήγηση της 116ης/30.3.2022/2.2 έκτακτης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α.) με θέμα: 
“Τροποποίηση Παραρτήματος «Ρύθμιση Θεμάτων Μετα-
φοράς Τεχνολογίας» του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης ΕΛΚΕ / ΟΠΑ”, όπως υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. 
1582/5.4.2022 εισερχόμενο έγγραφο της Προϊσταμένης 
της ΜΟ.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α.,

22. την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης και εξειδίκευσης 
θεμάτων που αφορούν στη μεταφορά τεχνολογίας του 
Παραρτήματος 8 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Δι-
αχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α., 

23. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώ-
δικα 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. 4622/2018 
(A΄ 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 του Παραρτήματος 8 με τίτ-
λο «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταφοράς Τεχνολογίας» 

της υπ’ αρ. 1130/22.3.2021 (Β΄  1365) απόφασης της 
6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου Ο.Π.Α. 
που αφορά στον οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχεί-
ρισης Ειδικού Λογαριασμού Κέντρου Έρευνας Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως συμπληρώθηκε 
από την υπ’ αρ. 3175/15.7.2021 (Β΄ 3580) απόφαση της 
17ης/1.7.2021/16 συνεδρίασης της Συγκλήτου και τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 489/2.2.2022 (Β΄ 871) απόφα-
ση της 7ης/20.1.2022/10Β, το περιεχόμενο του οποίου 
κωδικοποιημένο στο σύνολό του έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί

Οι κατωτέρω όροι θα χρησιμοποιούνται στο παρόν 
κανονιστικό κείμενο με την κατωτέρω οριζόμενη έννοια:

1. Μεταφορά Τεχνολογίας: Κάθε πράξη οικονομικής 
δραστηριότητας (μονομερής ή πολυμερής), κάθε διοι-
κητική πράξη ή υλική ενέργεια του Πανεπιστημίου η 
οποία πραγματοποιείται προς το σκοπό της οικονομι-
κής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 
δραστηριότητας ή/και της επιστημονικής τεχνογνωσίας 
(«γνώσης») μελών ΔΕΠ, μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασι-
ούχων διδασκόντων και ερευνητών του Πανεπιστημίου. 
Η Μεταφορά Τεχνολογίας δύναται να περιλαμβάνει πρά-
ξεις και ενέργειες για τον σχεδιασμό, την προώθηση, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση της ως άνω οικονομικής 
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και γνώσης.

Ως μεταφορά τεχνολογίας λογίζεται και κάθε πράξη ή 
υλική ενέργεια ως προς το σκοπό της ανάπτυξης επιχει-
ρηματικών εγχειρημάτων για τη δημιουργία νέων επι-
χειρήσεων (start-ups), με αξιοποίηση τεχνογνωσίας που 
αποκτήθηκε στο Πανεπιστήμιο ή με τη συμβουλευτική 
και οργανωτική υποστήριξη του Πανεπιστημίου μέσω 
των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (όπως για παράδειγ-
μα μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτο-
μίας ACEin) βάσει σχετικής σύμβασης.

2. Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας - ΓΜΤ: Γραφείο 
Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, στο οποίο 
βάσει της απόφασης συγκρότησής του έχει ανατεθεί η 
υποστήριξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας.

3. Εφεύρεση: ο όρος εφεύρεση χρησιμοποιείται για να 
καλύψει τόσο τον όρο «εφεύρεση» όπως αυτή ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία (ν. 1733/1987 κατά τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος) όσο και τον αντίστοιχο όρο στις διε-
θνείς συμβάσεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας (European 
Patent Convention-EPC, Patent Cooperation Tready- 
PCT) και στην εθνική νομοθεσία κρατών, στα μητρώα 
των οποίων θα επιδιωχθεί καταχώρηση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας (πατέντας) επί της εφεύρεσης (US Patent 
Office, China Patent Office κ.λπ.).

4. Εφευρέτης: το μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβα-
σιούχος διδάσκων ή ερευνητής, ο οποίος έχει αναπτύξει 
και παράγει στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστη-
ριότητας στο Πανεπιστήμιο εφεύρεση κατά την έννοια 
του όρου 3 του παρόντος άρθρου.
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5. Τεχνογνωσία: η ειδική επιστημονική γνώση και τε-
χνογνωσία (know-how) μελών ακαδημαϊκού ή ερευνη-
τικού προσωπικού την οποία έχουν αναπτύξει μέσω της 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους δραστηριότητας σε 
όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που καλύπτο-
νται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδίως 
η επιστημονική γνώση που μπορεί να τύχει πρακτικής 
εφαρμογής στην παραγωγή και στην οικονομία.

6. Μέλος Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού: 
Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται ο όρος αυτός, 
νοούνται τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχοι 
διδάσκοντες ή ερευνητές.

7. Ερευνητής: Διδακτορικός ερευνητής, υποψήφιος 
διδάκτωρ, μεταδιδακτορικός ερευνητής.

8. Ενέργειες Μεταφοράς Τεχνολογίας: Ως Ενέργειες 
Μεταφοράς Τεχνολογίας ορίζονται οι ενέργειες που υλο-
ποιούνται για την αξιοποίηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή 
Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου και του Ακαδημαϊκού 
και Ερευνητικού προσωπικού του και αφορούν Συμβά-
σεις Μεταφοράς Τεχνολογίας ή Ίδρυση Εταιρειών όπως 
ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2
Πλαίσιο Μεταφοράς Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου

1. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Μεταφορά τε-
χνολογίας υλοποιείται σε κάθε περίπτωση οικονομικής 
αξιοποίησης της έρευνας των μελών του ακαδημαϊκού 
και ερευνητικού προσωπικού του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (εφεξής του «Πανεπιστημίου»). Τα 
αποτελέσματα της έρευνας και η επιστημονική τεχνο-
γνωσία των μελών του ακαδημαϊκού / ερευνητικού προ-
σωπικού του Πανεπιστημίου μπορούν να αξιοποιηθούν 
οικονομικά είτε μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις και 
οικονομικούς φορείς είτε μέσω της δημιουργίας εται-
ρειών - τεχνοβλαστών, ως εξής:

A. ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Μέσω συμβάσεων με επιχει-
ρήσεις και οικονομικούς φορείς, υπό τους όρους του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος, μέσω των οποίων συμφω-
νείται ή/και προετοιμάζονται οι ακόλουθες ενέργειες 
αξιοποίησης έρευνας:

(i) Παραχώρηση Άδειας Εκμετάλλευσης Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας

(ii) Παραχώρηση Άδειας Εμπορικής Εκμετάλλευσης 
Τεχνογνωσίας

(iii) Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής τεχνογνωσίας σε επι-
χείρηση ή οικονομικό φορέα

(iv) Υλοποίηση Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης, για 
την ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντος για λογαρια-
σμό της επιχείρησης, με ανάθεση από την Επιχείρηση 
(Research Contract) ή συνεργατικά με την επιχείρηση 
(Co-development Contract).

Β. ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Μέσω της δημιουργίας εταιρει-
ών - τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων, υπό τους 
όρους του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος:

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟ-
ΚΤΗΣΙΑΣ: Η μεταφορά τεχνολογίας περιλαμβάνει όλες τις 
ενέργειες συγκρότησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των ερευ-

νητικών αποτελεσμάτων ή/και της τεχνογνωσίας μελών 
ακαδημαϊκού / ερευνητικού προσωπικού, όταν επί αυτών 
δύναται κατά το νόμο να συγκροτηθεί δικαίωμα διανο-
ητικής ιδιοκτησίας (είτε πνευματικής είτε βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας). Οι όροι συγκρότησης, ιδιοκτησίας διαχεί-
ρισης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας διέπονται από τα άρθρα 3-7 του παρόντος.

3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι συμβά-
σεις που συνάπτει το Πανεπιστήμιο για την προώθηση 
της οικονομικής αξιοποίησης της έρευνας καθηγητών 
οι οποίες δεν έχουν σαφώς προσδιορισμένο φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο συνεργασίας αλλά καθορί-
ζουν ένα πλαίσιο συνεργατικής ανάπτυξης καινοτομίας 
(open innovation), θέτοντας όρους υπό τους οποίους 
μπορούν να υλοποιούνται περισσότερες ενέργειες με-
ταφοράς τεχνολογίας μεταξύ της Επιχείρησης και του 
Πανεπιστημίου. Οι όροι σύναψης και περιεχομένου των 
Συμβάσεων Ανοιχτής Συνεργασίας ορίζονται στο άρθρο 
13 του παρόντος.

4. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ: Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενεργει-
ών μεταφοράς τεχνολογίας λαμβάνουν τα Μέλη ΔΕΠ 
ή/και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχοι διδάσκοντες και 
ερευνητές. Το Πανεπιστήμιο μέσω του ΓΜΤ δύναται να 
υποβάλει προτάσεις σε Μέλη ΔΕΠ και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ, συμβασιούχους διδάσκοντες και ερευνητές για 
δυνητικές ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας.

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

Οι ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας, όπως ορίζονται 
στο παρόν (άρθρο 1 όρος 7 και Κεφάλαιο ΙΙΙ) και ειδικότε-
ρα οι ενέργειες που αφορούν τη σύναψη των Συμβάσεων 
Μεταφοράς Τεχνολογίας κατά το άρθρο 9 του παρόντος, 
την ίδρυση Εταιρειών - Τεχνοβλαστών (Spin-Off ) κατά το 
άρθρο 10 του παρόντος και των Νεοφυών Επιχειρήσεων 
(Start-Ups) με συμμετοχή ή/και υποστήριξη του Πανε-
πιστημίου κατά τον όρο 11 του παρόντος υλοποιούνται 
από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιου-
σίας του Πανεπιστημίου (εφεξής «ΕΑΔΠ»), σύμφωνα με 
τον ειδικό Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας 
του ΟΠΑ.

6. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας παρέχει υπηρεσί-
ες υποστήριξης των ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας, 
παρέχοντας συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη 
στα μέλη ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού 
στα εξής πεδία:

(α) τη διάγνωση των δυνατοτήτων οικονομικής αξιο-
ποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας 
και των αντίστοιχων δυνητικών ενεργειών μεταφοράς 
τεχνολογίας,

(β) την προετοιμασία κατοχύρωσης δικαιωμάτων δι-
ανοητικής ιδιοκτησίας και συμβουλευτική σε σχέση με 
τα ζητήματα κατοχύρωσης και προστασίας διανοητικής 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙ 
του παρόντος
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(γ) την κατάρτιση στρατηγικών ή/και επιχειρηματικών 
σχεδίων ως προς την οικονομική αξιοποίηση ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας,

(δ) τη διερεύνηση ή/και υποστήριξη δυνητικών συ-
νεργασιών με επιχειρήσεις, 

(ε) την εν γένει δικτύωση με επιχειρήσεις και χρημα-
τοδοτικούς φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ)

ΑΡΘΡΟ 3
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες)

1. Ιδιοκτησία πατεντών: Οι εφευρέσεις των μελών ακα-
δημαϊκού / ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 
που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ερευνητι-
κής τους δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο αναγνω-
ρίζονται ως «υπηρεσιακές εφευρέσεις» κατά την έννοια 
του άρθρου 6 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) και συνεπώς 
επί αυτών τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας - πατέντες που 
κατοχυρώνονται (εφεξής οριζόμενα ως «πατέντες») θα 
έχουν δικαιούχο - ιδιοκτήτη τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εφ’ όσον θα 
αναλαμβάνει την κάλυψη όλων των απαιτούμενων δαπα-
νών κατοχύρωσης και διατήρησης αυτών. Σε περίπτωση 
κατά την οποία ο Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. δε δύναται να καλύψει 
το σύνολο των απαιτούμενων δαπανών κατοχύρωσης 
και διατήρησης των πατεντών τότε ακολουθείται η δια-
δικασία του άρθρου 3.4.

2. Ηθικό Δικαίωμα Εφευρέτη: Ο Εφευρέτης ήτοι το 
μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού από το 
οποίο έχει αναπτυχθεί και παραχθεί η εφεύρεση (κατά 
τον όρο 5 του άρθρου 1 του παρόντος) θα ορίζεται σε 
κάθε περίπτωση ως Εφευρέτης επί της πατέντας και θα 
είναι ο φορέας του σχετικού ηθικού δικαιώματος του 
εφευρέτη κατά τη νομοθεσία.

3. Απόδοση Εσόδων στους Εφευρέτες: Στους Εφευρέ-
τες, πέραν του ηθικού δικαιώματος ανωτέρω, το Πανε-
πιστήμιο θα αποδίδει σε κάθε περίπτωση ποσοστό 60% 
από τις προσόδους από την όποια εμπορική εκμετάλ-
λευση της πατέντας.

4. Ιδιοκτησία Πατέντας στους Εφευρέτες: Ιδιοκτήτης 
της πατέντας γίνεται ο εφευρέτης ή οι εφευρέτες στις 
εξής περιπτώσεις:

4.1. Σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος του 
Εφευρέτη, με δέσμευση ανάληψης των δαπανών: Κάθε 
Εφευρέτης δύναται να αιτηθεί, με τεκμηριωμένο αίτημά 
του, την παραίτηση του Πανεπιστημίου από την ιδιοκτη-
σία της πατέντας, ζητώντας να καταστεί ο ίδιος δικαι-
ούχος - ιδιοκτήτης της πατέντας, αναλαμβάνοντας τη 
δέσμευση να καλύψει τις δαπάνες της κατοχύρωσης και 
διατήρησής της με ίδιους πόρους. Επί του αιτήματος του 
ως άνω μέλους ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού 
αποφαίνεται η Επιτροπή Ερευνών κατά την παράγραφο 
14 του παρόντος άρθρου με βάση εισήγηση του Γραφεί-
ου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

4.2. Σε περίπτωση απόφασης μη κατοχύρωσης πατέ-
ντας από τον Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α.: Εάν, κατά την οριζόμενη 
κατωτέρω διαδικασία, αποφασισθεί από την Επιτροπή 
Ερευνών κατά την παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ότι ο 

Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. δεν δύναται, λόγω έλλειψης πόρων ή 
για άλλους λόγους, να προχωρήσει σε κατοχύρωση της 
πατέντας, τότε παραχωρείται στους Εφευρέτες η ιδιοκτη-
σία επί δυνητικής πατέντας, εφόσον προβούν με ίδιους 
πόρους στην κατοχύρωσή της.

4.3. Σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης της διαδικα-
σίας κατοχύρωσης πατέντας: Σε περίπτωση που ενώ εκ-
κρεμεί η κατοχύρωση πατέντας στο σχετικό μητρώο, για 
οικονομικούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η συνέχιση 
της διαδικασίας από τον Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α., τότε ο Ε.Λ.Κ.Ε. / 
Ο.Π.Α. ως ιδιοκτήτης και αιτών (applicant) της υπό κατο-
χύρωση πατέντας, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, 
θα απευθύνει αίτημα στο μέλος ή στα μέλη ακαδημαϊκού 
ή ερευνητικού προσωπικού που αποτελούν τους εφευρέ-
τες, προτείνοντας την απόκτηση της ιδιοκτησίας επί της 
υπό κατοχύρωση πατέντας. Σε περίπτωση αποδοχής του 
αιτήματος, ο Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. θα μεταβιβάσει στο εν λόγω 
μέλος ή μέλη το δικαίωμα επί της σχετικής αίτησης και 
θα κοινοποιηθεί η μεταβίβαση στο σχετικό Μητρώο με 
βάση την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία. Διαφορε-
τικά, θα ανακληθεί η αίτηση κατοχύρωσης της πατέντας.

4.4. Σε περίπτωση αδυναμίας ανανέωσης πατέντας: Σε 
περίπτωση που για οικονομικούς λόγους δεν καθίσταται 
δυνατή η ανανέωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α., τότε ο Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. ως ιδιοκτήτης της 
υπό κατοχύρωσης πατέντας, με απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών, θα απευθύνει αίτημα στο μέλος ή στα μέλη 
ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού, που αποτε-
λούν τους εφευρέτες, προτείνοντας την απόκτηση της 
ιδιοκτησίας επί της πατέντας. Σε περίπτωση αποδοχής 
του αιτήματος, ο Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. θα μεταβιβάσει στο εν 
λόγω μέλος ή μέλη την πατέντα και θα κοινοποιηθεί η 
μεταβίβαση στο σχετικό Μητρώο με βάση την προβλε-
πόμενη σε αυτό διαδικασία.

5. Ιδιοκτησία πατέντας από τρίτους: Για να καταστεί 
αποκλειστικός ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης επί πατέντας 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται να έχει υπάρ-
ξει σχετική συμφωνία παραχώρησης της διανοητικής 
ιδιοκτησίας επί αποτελεσμάτων έρευνας ή επί ειδικά 
οριζόμενης τεχνογνωσίας μελών ακαδημαϊκού ή ερευ-
νητικού προσωπικού σε σύμβαση μεταξύ του εν λόγω 
προσώπου και του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. Τέτοια σύμβαση δύνα-
ται να είναι είτε σύμβαση για την υλοποίηση ερευνητικού 
έργου (Grant Agreement, Consortium Agreement) είτε 
σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 του παρόντος).

6. Μητρώα Κατοχύρωσης Πατεντών: Κατοχύρωση πα-
τεντών επί εφευρέσεων δύναται να γίνονται μεμονωμένα 
ή σωρευτικά (α) στην ελληνική επικράτεια, με κατοχύ-
ρωση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 
και υπό τους όρους των άρθρων 5 επ. του ν. 1733/1987 
και εν γένει του εθνικού δικαίου, (β) σε σχετικά Μητρώα 
Πατεντών ή Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην επικράτεια 
άλλων κρατών, με βάση την εθνική νομοθεσία τους ή/και 
(γ) σε υπερεθνικά Μητρώα Πατεντών όπως το European 
Patent Office βάσει των σχετικών διεθνών συμβάσεων 
και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των σχετικών 
οργανισμών-μητρώων. Οι όροι κατοχύρωσης του σχετι-
κού τίτλου και αντίστοιχα ο χρόνος δημιουργίας-γένεσης 
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του σχετικού δικαιώματος επί της πατέντας ορίζονται 
από την εκάστοτε εφαρμοστέα εθνική ή διεθνή νομο-
θεσία στα ανωτέρω μητρώα.

7. Γνωστοποίηση Εφεύρεσης: Για την κατοχύρωση πα-
τέντας απαιτείται η γνωστοποίηση της εφεύρεσης από 
τον Εφευρέτη ή τους Εφευρέτες στο Γραφείο Μεταφοράς 
Τεχνολογίας το οποίο θα ενημερώνει την Επιτροπή Ερευ-
νών του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω 
ειδικής αναλυτικής δήλωσης με τίτλο «Δήλωση Αποκά-
λυψης Εφεύρεσης» (Invention Disclosure), η οποία:

(α) υποβάλλεται στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας 
και διατηρείται ως «εμπιστευτικό έγγραφο», επί του οποί-
ου διασφαλίζεται πλήρης εχεμύθεια από κάθε υπάλληλο 
που λαμβάνει γνώση,

(β) η οποία διαμορφώνεται βάσει προτύπου που θα 
διαμορφωθεί από το ΓΜΤ,

(γ) στην οποία οι Εφευρέτες παραθέτουν στοιχεία τεκ-
μηρίωσης βάσει των οποίων μπορεί να στοιχειοθετηθεί 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης πατέντας 
στο εκάστοτε Μητρώο Πατεντών (patentability).

8. Εχεμύθεια επί της εφεύρεσης: Τόσο ο Εφευρέτης 
όσο και κάθε υπάλληλος και συνεργάτης επί συμβάσει 
του Πανεπιστημίου που λαμβάνει γνώση της Δήλωσης 
Αποκάλυψης Εφεύρεσης υποχρεούται να τηρεί πλήρη 
εχεμύθεια για την εφεύρεση για να διασφαλισθεί η προ-
στασία της και η δυνατότητα κατοχύρωσης διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας.

Κατ’ εξαίρεση, ο Εφευρέτης αποκαλύπτει στοιχεία της 
εφεύρεσης (α) στο ΓΜΤ κατά την παρ. 10 του παρόντος, 
(β) σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Πανε-
πιστημίου που θα ορισθούν από το ΓΜΤ ως αρμόδιοι για 
την επεξεργασία της Δήλωσης Αποκάλυψης Εφεύρεσης 
και μόνο προς το σκοπό της εξέτασης της δήλωσης και 
(γ) σε εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων του άρθρου 7, εφόσον από την Επιτροπή Ερευνών 
ζητηθεί γνώμη της εν λόγω Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων. Οι Εμπειρογνώμονες αναλαμβάνουν ρητά δέσμευ-
ση εχεμύθειας, με ειδική δήλωση προς το Πανεπιστήμιο.

Τα στοιχεία που θα αποκαλύπτονται σε κάθε εμπειρο-
γνώμονα, καθηγητή, υπάλληλο ή συνεργάτη επί συμ-
βάσει του Πανεπιστημίου που συμμετέχει στην προε-
τοιμασία, κατάρτιση, υποβολή ή παρακολούθηση του 
φακέλου κατά την ανωτέρω διατάξη θα αποκαλύπτονται 
με φειδώ και θα είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εκτέ-
λεση του εκάστοτε ρόλου του λήπτη της πληροφορίας, 
ώστε να προστατεύεται η αναγκαία εμπιστευτικότη-
τα της τεχνικής πληροφορίας στην οποία βασίζεται η 
εφευρετική αξία της εφεύρεσης και της υπό κατοχύρωση 
πατέντας.

9. Συλλογικές Εφευρέσεις: Για τις εφευρέσεις που 
προκύπτουν από συλλογική ερευνητική εργασία υπο-
γράφεται κοινή δήλωση των συμμετεχόντων μελών 
ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού στην οποία 
ορίζονται οι Εφευρέτες και το ποσοστό συμμετοχής 
τους στην εφεύρεση. Η κοινή δήλωση επισυνάπτεται 
στη Δήλωση Αποκάλυψης Εφεύρεσης. Σε περίπτωση μη 
υποβολής κοινής δήλωσης τεκμαίρεται ως Εφευρέτης 
ο επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας.

10. Εισήγηση για κατοχύρωση πατέντας: Με την υπο-
βολή Δήλωσης Αποκάλυψης Εφεύρεσης με το ΓΜΤ ανα-
λαμβάνει την αρμοδιότητα να επεξεργασθεί από κοινού 
με τους Εφευρέτες και με την υποστήριξή τους και να 
καταρτίσει Εισήγηση προς την Επιτροπή Ερευνών σχε-
τικά με την ιδιοκτησία επί της πατέντας και την έναρξη 
της διαδικασίας για την κατοχύρωσή της. Για την κατάρ-
τιση της Εισήγησης, το ΓΜΤ απευθύνεται στην Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7, για τυχόν παρατηρή-
σεις ή συστάσεις τους ως προς τη δυνατότητα κατοχύ-
ρωσης πατέντας (patentability).

11. Απόφαση Επιτροπής Ερευνών: Η Εισήγηση για 
την κατοχύρωση πατέντας υποβάλλεται στην Επιτροπή 
Ερευνών το αργότερο 30 ημέρες από την υποβολή της 
Δήλωσης Αποκάλυψης Πατέντας. Η προθεσμία αυτή 
δύναται να παραταθεί με αίτημα του ΓΜΤ εάν ζητηθούν 
συμπληρωματικά στοιχεία από τους Εφευρέτες για την 
τεκμηρίωση της Δήλωσης Αποκάλυψης Εφεύρεσης, οπό-
τε στην περίπτωση αυτή η προθεσμία διακόπτεται μέχρι 
την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων.

12. Απόφαση παραχώρησης ιδιοκτησίας πατέντας 
λόγω έλλειψης πόρων: Η Επιτροπή Ερευνών δύναται να 
αποφασίσει ότι παραχωρεί την ιδιοκτησία στον εφευρέ-
τη και δεν προχωρά σε ενέργειες για την κατοχύρωσης 
της πατέντας (ορισμός Συνηγόρου Διανοητικής Ιδιο-
κτησίας κ.λπ.) εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο 
Πανεπιστήμιο για τη χρηματοδότηση της πατέντας.

13. Απόφαση παραχώρησης ιδιοκτησίας λόγω αιτήμα-
τος Εφευρέτη: Η Επιτροπή Ερευνών εξετάζει και τυχόν 
αίτημα του Εφευρέτη για δική του ιδιοκτησία επί της 
πατέντας με βάση τον όρο 4 του παρόντος άρθρου. Στην 
περίπτωση τέτοιου αιτήματος εξετάζεται η αιτιολόγηση 
του αιτήματος σε συνάρτηση με τα οφέλη του Πανεπι-
στημίου σε περίπτωση ιδιοκτησίας της πατέντας του 
Πανεπιστημίου, με βάση εισήγηση του Γραφείο Μετα-
φοράς Τεχνολογίας.

14. Στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών επί της Ει-
σήγησης του ΓΜΤ κατοχύρωσης πατέντας - και του τυχόν 
αιτήματος του Εφευρέτη - ορίζονται τα εξής:

(α) Η ιδιοκτησία επί της Πατέντας
(β) Το Μητρώο ή τα Μητρώα Πατεντών ή Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας στα οποία θα κατατεθεί αίτηση κατοχύρω-
σης πατέντας

(γ) Η πηγή χρηματοδότησης της αίτησης κατοχύρωσης 
πατέντας.

15. Ευθύνη Διαχείρισης και Προστασίας: Στην περί-
πτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης - φορέας του δικαι-
ώματος διανοητικής ιδιοκτησίας επί της πατέντας είναι 
ο Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. τότε θα φέρει την ευθύνη και τα αντί-
στοιχα οικονομικά βάρη διαχείρισης και προστασίας του 
δικαιώματος. Η ευθύνη διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:

(α) την κάλυψη των δαπανών κατοχύρωσης και διατή-
ρησης του δικαιώματος ιδίως τα τέλη για την ανανέωση 
της διατήρησης στο μητρώο του εκάστοτε οργανισμού 
(του ΟΒΙ ή του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ή διεθνούς ορ-
γανισμού),

(β) την επιλογή και την υλοποίηση των τρόπων εκμε-
τάλλευσης του δικαιώματος, μέσω παραχώρησης αδειών 
εκμετάλλευσης σε επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς 
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στο πλαίσιο σχετικών Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολο-
γίας (όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος).

16. Σε περίπτωση παραίτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. από 
το δικαίωμα κατά τον όρο 4 ανωτέρω υπέρ του Εφευρέ-
τη, την αντίστοιχη ευθύνη θα φέρει ο Εφευρέτης - ιδι-
οκτήτης.

17. Υποχρέωση Προστασίας Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. επί πατε-
ντών: Επί κάθε πατέντας, ο Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α., ως ιδιοκτή-
της - δικαιούχος φέρει την ευθύνη για την προστασία 
του δικαιώματος και ιδίως: 

(α) για την έννομη προστασία από δυνητικές παραβιά-
σεις ή βλάβη τρίτων, μέσω δικαστικών ή εξωδικαστικών 
ενεργειών μέσω των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων 
νόμου,

(β) με την παρακολούθηση της τήρησης σχετικών δε-
σμεύσεων προστασίας που έχουν αναλάβει τρίτοι στο 
πλαίσιο συμβάσεων.

18. Ενέργειες για την Προστασία των Πατεντών: Η υπο-
χρέωση προστασίας του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. επί των πατε-
ντών ιδιοκτησίας του επιτυγχάνεται μέσω:

(α) Επιβολής υποχρεώσεων προστασίας στο ακαδημα-
ϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου,

(β) Πρόβλεψης συμβατικών ρητρών προστασίας πατε-
ντών στο πλαίσιο Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 
και Συμβάσεων Ερευνητικών Προγραμμάτων, στο πλαί-
σιο των υποχρεώσεων προστασίας τόσο για την έρευνα 
βάσης (research background) όσο και για τα παραγόμενα 
ερευνητικά αποτελέσματα (research foreground).

19. Υποχρεώσεις Προστασίας Εφευρετών: Οι Εφευρέ-
τες υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την προστασία των εφευρέσεών τους και των πα-
τεντών που συγκροτούνται επί αυτών ιδίως μέσω της 
τήρησης εχεμύθειας, της ενημέρωσης τρίτων και της 
αποτροπής τρίτων από τυχόν βλαπτικές ενέργειες (αντι-
γραφής ή παραποίησης).

ΑΡΘΡΟ 4
Άλλα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας που συγκροτούνται 
μέσω κατοχύρωσης σε μητρώο
(δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας)

1. Αναλογική εφαρμογή άρθρου 3 σε άλλα δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Οι όροι του άρθρου 3 για την 
ιδιοκτησία επί πατεντών, την γνωστοποίηση εφεύρεσης 
και τη διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αί-
τησης κατοχύρωσης καθώς και οι όροι για τη διαχείριση, 
την εκμετάλλευση και την προστασία των πατεντών θα 
εφαρμόζονται και για όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (industrial property) που κατά την εθνική 
νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις μπορούν 
να συγκροτηθούν επί αποτελεσμάτων έρευνας και επί 
επιστημονικής τεχνογνωσίας όπως:

(α) υποδείγματα χρησιμότητας (utility models) σε τε-
χνικές επινοήσεις,

(β) βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα (industrial design) 
σε αντικείμενα σχεδίασης,

(γ) τοπογραφία προϊόντων ημιαγωγών, και τα οποία, 
για τη συγκρότησή τους απαιτούν κατοχύρωση σε σχετι-
κό μητρώο διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως EUIPO κ.λπ.).

2. Οι όροι του άρθρου 3 θα εφαρμόζονται και σε κάθε 
άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual 
property) που είναι δυνατόν να θεσπισθεί ή να προβλε-
φθεί στην εθνική νομοθεσία και στις σχετικές διεθνείς 
συμβάσεις ότι θα συγκροτείται μέσω κατοχύρωσης σε 
ειδικό μητρώο.

3. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί εμπορικής 
ταυτότητας προϊόντων: Επί δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας που άπτονται της εμπορικής ταυτότητας 
προϊόντος το οποίο θα αναπτυχθεί και θα αξιοποιηθεί 
εμπορικά βάσει έρευνας μέλους ακαδημαϊκού ή ερευνη-
τικού προσωπικού μέσω Σύμβασης Μεταφοράς Τεχνο-
λογίας όπως (α) επί σημάτων (κατά τα άρθρα 121-196 
του ν. 4072/2012) ή (β) επί διακριτικών γνωρισμάτων και 
επωνυμιών, το δικαίωμα οικονομικής συμμετοχής στην 
εκμετάλλευση του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. θα ορίζεται και θα 
ρυθμίζεται ειδικά στην εκάστοτε Σύμβαση Μεταφοράς 
Τεχνολογίας.

ΑΡΘΡΟ 5
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων: Επί των πρωτότυπων δημιουργη-
μάτων επιστήμης που προκύπτουν από την έρευνα ή 
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της έρευνας μελών 
Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού συγκροτού-
νται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2121/1993 και κατά τους 
όρους του ν. 2121/1993. Το σχετικό δικαίωμα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας συγκροτείται κατά την ολοκλήρωση 
του πρωτότυπου δημιουργήματος επιστήμης για τον 
δημιουργό και κατά τον χρόνο που θα αποδεικνύεται με 
τα μέσα που ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω.

2. Μεταβίβαση οικονομικού δικαιώματος στον 
Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. για την εκμετάλλευση πνευματικής ιδι-
οκτησίας: Το οικονομικό δικαίωμα επί της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, για την εκμετάλλευση αυτής με κάθε πρό-
σφορο τρόπο, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 6 και 12 του ν. 2121/1993 στον Ε.Λ.Κ.Ε. / 
Ο.Π.Α. από το μέλος Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προ-
σωπικού που είναι ο δημιουργός. Το εν λόγω μέλος, ως 
δημιουργός θα φέρει ισοβίως το ηθικό δικαίωμα, το 
οποίο είναι αναπαλλοτρίωτο σύμφωνα με το άρθρο 4 
του ν. 2121/1993. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. ως δικαιούχος του 
οικονομικού δικαιώματος φέρει τα βάρη που ορίζονται 
στον όρο 5 του παρόντος και αποδίδει στο μέλος Ακα-
δημαϊκού / Ερευνητικού Προσωπικού ποσοστό 60% από 
τα έσοδα εκμετάλλευσης.

3. Καθορισμός Δημιουργού - Χρόνος ολοκλήρωσης 
δημιουργήματος: Ο ακριβής καθορισμός του μέλους 
ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που αποτε-
λεί «δημιουργό» κατά την έννοια του νόμου του εκά-
στοτε πρωτότυπου δημιουργήματος (ήτοι η πατρότητα 
επί του δημιουργήματος) αποδεικνύεται με κάθε πρό-
σφορο μέσο που ακολουθείται στη διεθνή πρακτική, 
αξιοποιώντας ιδίως τις δυνατότητες που προσφέρει η 
τεχνολογία. Αντίστοιχα, ο χρόνος ολοκλήρωσης του 
δημιουργήματος και αντίστοιχα ο χρόνος δημιουργίας 
του δικαιώματος αποδεικνύονται με κάθε εύλογο μέσο 
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που περιλαμβάνει χρονοσήμανση, με βάση τα μέσα και 
μεθόδους που ακολουθούνται στη διεθνή πρακτική.

4. Επί βάσεων δεδομένων και κώδικα λογισμικού 
εφαρμόζονται οι παρ. 2α και 3 του ν. 2121/1993. Αντί-
στοιχα, τόσο η πατρότητα και άρα η ιδιοκτησία του κώδι-
κα λογισμικού ή της βάσης δεδομένων όσο και ο χρόνος 
ολοκλήρωσης από το μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού 
προσωπικού αποδεικνύεται με κάθε εύλογο τρόπο που 
περιλαμβάνει χρονοσήμανση, με μέσα και μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική.

5. Ευθύνη και Οικονομικά βάρη Διαχείρισης: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. / 
Ο.Π.Α. ως δικαιούχος του οικονομικού δικαιώματος πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας έχει την ευθύνη διαχείρισης του 
εκάστοτε δικαιώματος αναλαμβάνοντας τα οικονομικά 
βάρη που απαιτεί η εκμετάλλευση και η προστασία του 
δικαιώματος κατά τους κατωτέρω όρους.

6. Εκμετάλλευση Πνευματικής Ιδιοκτησίας βάσει Σύμ-
βασης Μεταφοράς Τεχνολογίας: Η εκμετάλλευση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας γίνεται με την παραχώρηση 
αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης σε τρίτους, μέσω 
Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας όπως ορίζονται 
στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος.

7. Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Για κάθε πρω-
τότυπο δημιούργημα μέλους ακαδημαϊκού ή ερευνητι-
κού προσωπικού που εμπίπτει στο παρόν άρθρο, το Πα-
νεπιστήμιο, ως δικαιούχος του οικονομικού δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τον όρο 2 ανωτέρω φέρει 
την ευθύνη για την προστασία του δικαιώματος και ιδίως:

(α) για την έννομη προστασία από δυνητικές παραβιά-
σεις ή βλάβη τρίτων, μέσω δικαστικών ή εξωδικαστικών 
ενεργειών μέσω των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων 
νόμου,

(β) με την παρακολούθηση της τήρησης σχετικών δε-
σμεύσεων προστασίας που έχουν αναλάβει τρίτοι στο 
πλαίσιο συμβάσεων.

8. Ενέργειες Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η 
υποχρέωση προστασίας του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. επί δημι-
ουργημάτων μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσω-
πικού που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο, επιτυγχάνεται 
μέσω:

(α) Επιβολής υποχρεώσεων προστασίας στο ακαδημα-
ϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου,

(β) Πρόβλεψης συμβατικών ρητρών προστασίας πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας (copyright) στο πλαίσιο Συμβάσεων 
Μεταφοράς Τεχνολογίας και Συμβάσεων Ερευνητικών 
Προγραμμάτων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προστα-
σίας τόσο για την έρευνα βάσης (research background) 
όσο και για τα παραγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα 
(research foreground).

9. Υποχρεώσεις Προστασίας Μελών Ακαδημαϊκού και 
Ερευνητικού Προσωπικού επί Πνευματικής Ιδιοκτησίας: 
Τα Μέλη Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού, ως 
δημιουργοί υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφο-
ρο μέτρο για την προστασία του εκάστοτε δημιουργή-
ματος που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ιδίως μέσω της ενημέρωσης τρίτων για την 
ύπαρξη του δικαιώματος και της αποτροπής τρίτων από 
τυχόν βλαπτικές ενέργειες (αντιγραφής ή παραποίησης).

ΑΡΘΡΟ 6
Τεχνογνωσία (know-how): 
Εκμετάλλευση και προστασία

1. Εκμετάλλευση Τεχνογνωσίας μέσω Σύμβασης Με-
ταφοράς Τεχνολογίας: Επί Τεχνογνωσίας που πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4 ως ουσιώδης, τεχνικά και 
οικονομικά, προσδιορίσιμη με κατάλληλο τρόπο και 
απόρρητο, η εκμετάλλευση υλοποιείται μέσω αποκά-
λυψης και παραχώρησης εκμετάλλευσης σε Επιχείρηση 
ή Οικονομικό Φορέα με σχετικές Συμβάσεις Μεταφοράς 
Τεχνολογίας. Στην εκάστοτε Σύμβαση Μεταφοράς Τε-
χνολογίας (α) προβλέπεται αναλυτικά ο τρόπος εκμε-
τάλλευσης της αποκαλυπτόμενης τεχνογνωσίας και (β) 
περιλαμβάνονται δεσμεύσεις εχεμύθειας ως προς την 
αποκαλυπτόμενη Τεχνογνωσία.

2. Σαφής Προσδιορισμός παραχωρούμενης προς 
αξιοποίηση Τεχνογνωσίας: Σε κάθε Σύμβαση Μεταφο-
ράς Τεχνολογίας για την εκμετάλλευση Τεχνογνωσίας 
(know-how) η αποκαλυπτόμενη προς εκμετάλλευση 
Τεχνογνωσία (άλλως «παραχωρούμενη Τεχνογνωσία» 
ή «παραχωρούμενη Τεχνολογία» - licensed technology) 
θα προσδιορίζεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυ-
νατή σαφήνεια.

3. Δικαίωμα Πανεπιστημίου στην αξιοποίηση τεχνο-
γνωσίας: Ως άυλο αγαθό η Τεχνογνωσία ανήκει στο 
μέλος Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού που 
την έχει αναπτύξει και την κατέχει. Στον Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα αξιοποίησης της Τεχνογνω-
σίας μέσω Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας με τη 
δέσμευση να αποδίδει στο εν λόγω μέλος ποσοστό 60% 
επί των εσόδων εκμετάλλευσης όπως θα προσδιορίζο-
νται στην εκάστοτε Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας.

4. Τρόποι εμπορικής αξιοποίησης Τεχνογνωσίας: Η 
εμπορική αξιοποίηση της αποκαλυπτόμενης και παρα-
χωρούμενης Τεχνογνωσίας δύνανται στις σχετικές Συμ-
βάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας, κατά το Κεφάλαιο ΙΙΙ του 
παρόντος, να λαμβάνει τις εξής μορφές:

(α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το μέλος Ακαδη-
μαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού για την παροχή της 
τεχνογνωσίας του για την ανάπτυξη ή βελτίωση προϊό-
ντος ή για τη βελτίωση λειτουργίας, στις οποίες ο ρόλος 
του καθηγητή ή ερευνητή είναι ενεργός,

(β) Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης της επιστημο-
νικής τεχνογνωσίας σε επιχείρηση ή οικονομικό φορέα 
ώστε να υλοποιήσουν συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία 
βάσει της Τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένο χρόνο και γε-
ωγραφική περιοχή, χωρίς ενεργό ρόλο του καθηγητή ή 
ερευνητή που απλά αναλαμβάνει την αρχική ενημέρω-
ση - αποκάλυψη για την Τεχνογνωσία κατά την έναρξη 
υλοποίησης της σύμβασης.

5. Προστασία Τεχνογνωσίας μέσω δεσμεύσεων εχεμύ-
θειας: Για την προστασία της Τεχνογνωσίας (know-how) 
προϋπόθεση για τη διαπραγμάτευση και την προετοιμα-
σία των σχετικών Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 
θα είναι η σύναψη Συμβάσεων Τήρησης Εχεμύθειας 
(Non-Disclosure Agreements) με αυστηρές δεσμεύσεις 
εχεμύθειας με την εκάστοτε ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
ή οικονομικό φορέα.
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6. Προστασία κατά αποκαλύψεων υπό εκμετάλλευσης 
Τεχνογνωσίας μέσω νομοθεσίας ανταγωνισμού: Δεδο-
μένου ότι η αποκαλυπτόμενη και υπό εκμετάλλευση 
Τεχνογνωσία (know-how) καθίσταται μέσω των σχετι-
κών Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας ως «εμπορικό 
απόρρητο», η προστασία από αθέμιτες ενέργειες τρίτων 
που δύνανται να βλάψουν τη δυνητική επιχειρηματική 
αξιοποίηση της Τεχνογνωσίας υλοποιείται μέσω των 
προβλεπόμενων στα άρθρα 14-18 του ν. 146/1914 περί 
αθέμιτου ανταγωνισμού και γενικότερα στη νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας

1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν αιτή-
ματος του ΓΜΤ είναι δυνατόν να συγκροτείται Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
και/ή ειδικευμένους επιστήμονες / στελέχη επιχειρήσε-
ων από ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με αντικείμε-
νο την υποβολή γνωμοδοτήσεων προς το ΓΜΤ:

(α) σχετικά με τη δυνατότητα να στοιχειοθετηθούν τα 
κριτήρια χορήγησης πατέντας επί εφευρέσεως που γνω-
στοποιείται στο Πανεπιστήμιο από μέλος ακαδημαϊκού 
ή ερευνητικού προσωπικού,

(β) σχετικά με τα ζητήματα πατρότητας και χρόνου 
ολοκλήρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
(κατά τους όρους 3 και 4 του άρθρου 5).

2. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά 
τον ορισμό του από την Επιτροπή Ερευνών υπογράφει 
δέσμευση τήρησης εχεμύθειας επί όλων των στοιχείων 
και πληροφοριών που τίθενται υπόψη του στο πλαίσιο 
της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8
Χρήση ονόματος Πανεπιστημίου

1. Για να καταστεί επιχείρηση ή άλλος φορέας δικαι-
ούχος χρήσης του ονόματος του Πανεπιστημίου επί 
προϊόντος ή υπηρεσίας που διαθέτει ή για να επικα-
λεστεί το όνομα του Πανεπιστημίου σε άλλη ενέργεια 
που υλοποιεί απαιτείται σύμβαση με τον Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α. 
Στην περίπτωση χρήσης επί προϊόντος ή υπηρεσίας που 
αναπτύσσεται με αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά-
των ή τεχνογνωσίας μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου, η σχετική σύμβαση θα 
θεωρείται Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας.

2. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις παραχώρη-
σης χρήσης του ονόματος του Πανεπιστημίου καθώς και 
το τυχόν οικονομικό αντάλλαγμα για την αναφορά στο 
όνομα του Πανεπιστημίου θα ρυθμίζονται ειδικά στην 
εκάστοτε σύμβαση με την οποία θα παραχωρείται το 
δικαίωμα χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9
Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

1. Ως «Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας» θεωρού-
νται οι συμβάσεις με επιχειρήσεις και οικονομικούς φο-

ρείς, αντικείμενο των οποίων είναι η οικονομική αξιο-
ποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή τεχνογνωσίας. 
Στο πλαίσιο των Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 
η οικονομική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας ή 
τεχνογνωσίας γίνεται μέσω συνεργασίας του Πανεπι-
στημίου με Επιχείρηση ή Οικονομικό Φορέα στο πλαί-
σιο σύμβασης στην οποία το Πανεπιστήμιο ενεργεί ως 
«δότης» εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνογνωσίας («τε-
χνολογίας») και η Επιχείρηση ή ο Οικονομικός Φορέας 
ενεργεί ως «δέκτης» της εν λόγω εφαρμοσμένης έρευνας 
και τεχνογνωσίας («τεχνολογίας»).

2. Οι Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας δύνανται να 
έχουν τα εξής αντικείμενα, είτε μεμονωμένα είτε συνδυ-
αστικά (ήτοι σε μία Σύμβαση δύνανται να καλύπτονται 
περισσότερα από τα κατωτέρω αντικείμενα):

(α) Παραχώρηση Άδειας Εκμετάλλευσης (Licensing) 
Δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ήτοι Πατέντας, 
άλλου δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας (copyright) με βάσει τη νομοθεσία 
(εθνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις) που διέπει το 
εκάστοτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας,

(β) Παραχώρηση Άδειας Εμπορικής Εκμετάλλευσης 
Τεχνογνωσίας (κατά το άρθρο 6), 

(γ) Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής τεχνογνωσίας σε επι-
χείρηση ή οικονομικό φορέα, για την παροχή συμβου-
λευτικής υποστήριξης ή τεχνικής βοήθειας ή οργανωτι-
κής υποστήριξης βάσει ειδικής επιστημονικής γνώσης 
ή/και τεχνολογίας,

(δ) Υλοποίηση Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης μέσω 
των οποίων ανατίθεται από Επιχειρήσεις ή Οικονομικούς 
Φορείς στο Πανεπιστήμιο, σε συγκεκριμένα μέλη ακα-
δημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού, ως επιστημονι-
κούς υπευθύνους, η ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντος, 
υπηρεσίας, διαδικασίας ή διεργασίας παραγωγής μέσω 
υλοποίησης έρευνας χωρίς συμμετοχή της επιχείρησης 
(Research Contract) ή συνεργατικά με την επιχείρηση 
(Co-development Contract).

3. Την αρμοδιότητα της διαδικασίας σύναψης Συμβά-
σεων Μεταφοράς Τεχνολογίας έχει η Εταιρεία Αξιοποίη-
σης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ) Πανεπιστημίου 
σύμφωνα με τον ειδικό Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς 
Τεχνολογίας του ΟΠΑ που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου.

4. Κατόπιν απόφασης ΧΧΧ του Πρυτανικού Συμβουλί-
ου αρμόδια για τη σύναψη και διαχείριση των συμβάσε-
ων αυτών είναι η ΕΑΔΠ/ΟΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 10
Εταιρείες - Τεχνοβλαστοί (Spin-Offs) από μέλη 
ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού

1. Η οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά-
των και ειδικής τεχνογνωσίας είναι δυνατόν να γίνεται 
μέσω Εταιρειών - Τεχνοβλαστών (Spin-Offs) οι οποίες 
ιδρύονται από μέλη ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσω-
πικού, κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 
του ΟΠΑ κατά την παρ. 2 του παρόντος, με δυνητική 
συμμετοχή τρίτων.

2. Η προβλεπόμενη στο νόμο απόφαση για την ίδρυση 
Εταιρείας - Τεχνοβλαστού λαμβάνεται από το Πρυτανικό 
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Συμβούλιο, με τους όρους του νόμου και του Οδηγού 
Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΟΠΑ.

3. Οι ιδρυτές συνάπτουν με την ΕΑΔΠ/ΟΠΑ την προ-
βλεπόμενη στο νόμο ειδική «Σύμβαση Τεχνοβλαστού», 
μέσω της οποίας παραχωρείται στην υπό ίδρυση Εται-
ρεία η αξιοποίηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας επί των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και η 
αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, όπως θα ορίζεται κατά 
την απόφαση ίδρυσης της Εταιρείας και ρυθμίζεται η εν 
γένει σχέση της Εταιρείας με το Πανεπιστήμιο.

4. Στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό είναι δυνητική η εται-
ρική συμμετοχή του Ε.Λ.Κ.Ε. / Ο.Π.Α., η οποία αποκτά-
ται μέσω της ΕΑΔΠ, ως διαχειριστή φορέα της εν λόγω 
εταιρικής συμμετοχής. Η σχέση της Εταιρείας - Τεχνο-
βλαστού με το Πανεπιστήμιο ορίζεται και ρυθμίζεται 
στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού. Το Πανεπιστήμιο έχει την 
ευχέρεια να αποκτήσει, μέσω της ΕΑΔΠ/ΟΠΑ, εταιρική 
συμμετοχή στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό κατά την ίδρυ-
σή της ή εντός 2 ετών από την ίδρυσή της, σε ποσοστό 
που κρίνεται κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 11
Νεοφυείς Εταιρείες (Start-Ups) με συμμετοχή 
ή/και υποστήριξη του Πανεπιστημίου

1. Οι Νεοφυείς Εταιρείες (Start-Ups) οι οποίες ιδρύο-
νται εν γένει από φοιτητές ή από αποφοίτους του Πα-
νεπιστημίου καθώς και από διδακτορικούς ή μεταδιδα-
κτορικούς ερευνητές για επιχειρηματικά εγχειρήματα με 
αντικείμενο εκτός της ερευνητικής τους δραστηριότητας 
στο Πανεπιστήμιο και για τις οποίες Νεοφυείς Εταιρείες 
αξιοποιείται τεχνογνωσία και συμβουλευτικής ή/και ορ-
γανωτική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο συνάπτουν 
σύμβαση με το Πανεπιστήμιο στην οποία εφαρμόζο-
νται αναλογικά οι όροι που ισχύουν για τις Συμβάσεις 
Τεχνοβλαστών, όπως ορίζονται στον Οδηγό Ενεργειών 
Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΟΠΑ.

2. Αρμόδιο για την υποστήριξη της ίδρυσης Νεοφυών 
Εταιρειών (Start-Ups) του όρου 1 του παρόντος άρθρου 
είναι το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
ACEin του Πανεπιστημίου.

3. Στις ως άνω εταιρείες, το Πανεπιστήμιο δύναται να 
αποκτήσει εταιρική συμμετοχή κατά τους όρους που 
ορίζονται στον Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολο-
γίας του ΟΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12
Διαφάνεια

1. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την ενημέρω-
ση κάθε ενδιαφερομένου για κάθε ενέργεια μεταφοράς 
τεχνολογίας θα τηρείται αρχείο από τις υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου που έχουν συμμετάσχει στην υλοποίησή 
της.

2. Το ΓΜΤ και κάθε υπηρεσία που έχει συμμετάσχει 
στην υλοποίηση ενέργειας μεταφοράς τεχνολογίας θα 
ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου για κάθε ζήτημα για το οποίο 
θα ζητήσουν ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 13
Αποφυγή Συγκρούσεων Συμφερόντων

1. Κάθε Μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπι-
κού που συμμετέχει σε ενέργεια Μεταφοράς Τεχνολογίας 
υποβάλλει έγγραφη δέσμευση ότι θα επιδεικνύει κάθε 
επιμέλεια για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων 
στο πλαίσιο της εν λόγω ενέργειας.

2. Σύγκρουση συμφερόντων τίθεται ιδίως:
Α. Όταν η δραστηριότητα μέλους ακαδημαϊκού ή ερευ-

νητικού προσωπικού κατά την υλοποίηση Ενεργειών Με-
ταφοράς Τεχνολογίας:

(α) περιορίζει το χρόνο που αφιερώνει στην ακαδη-
μαϊκή ή/και ερευνητική του δραστηριότητα, δημιουρ-
γώντας καθυστερήσεις ή επιδρώντας αρνητικά στην 
αποτελεσματικότητά της,

(β) απαιτεί χρήση υποδομών και εγκαταστάσεων 
πέραν του εύλογου ορίου, περιορίζοντας τη διαθεσι-
μότητά τους για τους φοιτητές ή για την ακαδημαϊκή ή 
ερευνητική δραστηριότητα άλλων μελών ακαδημαϊκού 
ή ερευνητικού προσωπικού,

(γ) απαιτεί την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά-
των και τεχνογνωσίας τρίτων που έχουν παραχθεί στο 
πλαίσιο ερευνητικού έργου, χρηματοδοτούμενου δη-
μόσια ή από την ΕΕ ή από άλλο φορέα και για την οποία 
έχει αναληφθεί υποχρέωση προστασίας και εχεμύθειας.

Β. Όταν το Μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προ-
σωπικού που ιδρύει Εταιρεία - Τεχνοβλαστό ή/και που 
υποβάλλει αίτημα ίδρυσης Εταιρείας - Τεχνοβλαστού 
κατά το νόμο αποτελεί ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ της 
ΕΑΔΠ ή του Πρυτανικού Συμβουλίου.

3. Στην έγγραφη δήλωσή του το Μέλος ακαδημαϊκού 
ή ερευνητικού προσωπικού θα δεσμεύεται ότι:

(α) θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε η συμμετοχή 
του σε ενέργεια μεταφοράς τεχνολογίας να μην υπο-
νομεύει ή βλάπτει την άσκηση των ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών του καθηκόντων.

(β) θα παραλείπει κάθε βλαπτική πράξη, ώστε απρό-
σκοπτα παράλληλα με τη συμμετοχή του σε ενέργεια 
μεταφοράς τεχνολογίας να επιτελεί απρόσκοπτα τα ακα-
δημαϊκά και ερευνητικά του καθήκοντα κατά το νόμο και 
σύμφωνα με την θεσμική του αποστολή.

(γ) θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια έναντι συνεργαζόμενων 
φορέων ως προς εμπιστευτικά στοιχεία της έρευνας άλ-
λων μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού, 
ιδίως για ερευνητικά αποτελέσματα επί των οποίων 
σχεδιάζεται η κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14
Έναρξη Ισχύος

Το παρόν Παράρτημα του Οδηγού Χρηματοδότησης 
ΕΛΚΕ για τα «Θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας» τέθηκε 
σε ισχύ την 4.8.2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 3175/15.7.2021, 
(Β΄ 3580) απόφασης της 17ης/1.7.2021/16 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου και τροποποιήθηκε με την παρούσα από-
φαση της Συγκλήτου.
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ΑΡΘΡΟ 15
Μεταβατικές διατάξεις 
για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις 
εφευρέσεις και τα αντικείμενα δικαιωμάτων βιομηχα-
νικής ιδιοκτησίας κατά τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, 
τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο, μετά 
την έναρξη του παρόντος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τα αντι-

κείμενα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά το 
άρθρο 5 του παρόντος, τα οποία θα δημιουργηθούν μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 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,

*02022450905220012*
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