
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-
γίας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5058/10.07.2018 (Β’ 3644) 
απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/ 
21.06.2018-02.07.2018/6) περί επανίδρυσης του 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για 
Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 5523/
05.09.2019 (Β΄ 3513) απόφαση της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 
15η/18.07.2019/8).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. πράξης 470 (1)
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-

τουργίας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 15 του άρθρου 15 και την παρ. 8 του άρ-

θρου 28 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

3. Το άρθρο 16 του ν. 4589/2016 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α΄ 13), 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

4. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124).

5. Τις υπό στοιχεία Β7/35/17.12.1993 (Β΄ 951), Β7/ 488/
03.11.1998 (Β΄ 1208) και 43911/Β7/30.05.2003 (Β΄ 774) 
υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκε και τρο-
ποποιήθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Διδασκαλίας της 
Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

6. Την υπ΄ αρ. 102/27.05.2015 πρυτανική πράξη (Β΄ 1723),
με την οποία αναμορφώθηκε το πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Δι-
δασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

7. Την από 03.03.1994 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου με την οποία εγκρίθηκε η οργάνωση και λει-
τουργία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών της Πανεπι-
στημιακής Λέσχης.

8. Την από 19.07.2012 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου, με την οποία εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονι-
σμός λειτουργίας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής 
ως Ξένης Γλώσσας.

9. Την από 04.08.2020 απόφαση της Συγκλήτου, με την 
οποία εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ).

10. Το γεγονός ότι ο καθορισμός του εσωτερικού κα-
νονισμού λειτουργίας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας (ΔΝΕΓ) δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Προοίμιο-Ιστορικό

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1950 αρχικά 
μέσω του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών της Πανεπι-
στημιακής Λέσχης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 5147/1931.

Εν συνεχεία με την από 03.03.1994 απόφαση της Συ-
γκλήτου οι δράσεις διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως 
ξένης γλώσσας συνέχισαν να παρέχονται και να ανα-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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πτύσσονται περαιτέρω από τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Ε.Κ.Π.Α. και συγκεκριμένα μέσω του Διατμηματικού 
Προγράμματος Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξέ-
νης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής. Η Σύγκλητος του 
Ε.Κ.Π.Α. με την από 10.02.2000 απόφασή της, ενέκρινε 
την ανέγερση κτηρίου για τη στέγαση του Διδασκαλείου 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστημιούπολη, 
πλησίον της Φιλοσοφικής Σχολής, η λειτουργία του οποί-
ου ξεκίνησε το έτος 2014, οπότε και εγκαινιάστηκε. Έκτο-
τε κι έως σήμερα, συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα 
και να επεκτείνει τις δράσεις του στο πλαίσιο επίτευξης 
των σκοπών του.

Άρθρο 2
Δραστηριότητες του Διδασκαλείου
Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ)

Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ) απο-
τελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό τη 
διδασκαλία, προώθηση, ενίσχυση και διάδοση της νέας 
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, την 
πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης αυτής, την προβολή 
και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, την ανάπτυξη 
πάσης φύσεως δράσεων και συνεργασιών στο πλαίσιο 
επίτευξης των σκοπών του και την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. που 
σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο των δράσεων 
του Διδασκαλείου.

Για την επίτευξη των σκοπών του βρίσκεται σε άμεση 
και συνεχή συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 3
Αντικείμενο Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Διδασκαλείου, 
καθορίζει τους σκοπούς, τους βασικούς άξονες δρά-
σης του, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, το 
προσωπικό που το στελεχώνει, τους πόρους, τον τρόπο 
οικονομικής διαχείρισης αυτών, καθώς και ειδικότερα

θέματα για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία αυτού.

Άρθρο 4
Σκοπός του Διδασκαλείου
Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ)

Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 
Ε.Κ.Π.Α. έχει ως στόχο:

α) τη διδασκαλία, ενίσχυση, προώθηση και διάδοση 
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, την πιστο-
ποίηση του επιπέδου γνώσης αυτής και τη χορήγηση 
βεβαίωσης ελληνομάθειας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς,

β) την προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού 
με σεβασμό στις αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και την πολιτισμική ετερογένεια,

γ) την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων δια 
ζώσης ή εξ αποστάσεως, τα οποία έχουν ως αντικείμενο 
τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,

δ) τη διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων σεμινα-
ρίων ή συνεδρίων για την προώθηση των δράσεων του 
Διδασκαλείου,

ε) την προώθηση και προαγωγή της έρευνας και τη 
διαμόρφωση διδακτικής μεθοδολογίας στα γνωστικά 
αντικείμενα που εμπίπτουν στις δραστηριότητές του,

στ) την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσ-
σας και τη γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό,

ζ) την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων δράσεων 
για την επίτευξη των σκοπών του (π.χ. διενέργεια εκπαι-
δευτικών εκδρομών, λειτουργία campus),

ι) την ενίσχυση της επαφής με κατοίκους του εξωτερι-
κού ελληνικής καταγωγής και της Ομογένειας με στόχο 
τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της γλώσσας 
στους Έλληνες της Διασποράς,

ια) την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων δράσεων 
μέσω χρήσης μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και 
χρήσης νέων τεχνολογιών,

ιβ) τη διενέργεια συνεργασιών με άλλα Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, φορείς και νομικά πρόσωπα στο 
πλαίσιο των δράσεών του,

ιγ) την επαφή αλλοδαπών σπουδαστών με τομείς και 
θέματα του ελληνικού πολιτισμού και με τα Τμήματα του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τα οποία 
θεραπεύουν αυτά τα αντικείμενα,

ιδ) την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή λοιπών προγραμμά-
των σπουδών για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύ-
τερης/ξένης γλώσσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 5
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διδασκαλείο διοικείται από πενταμελές Διοικη-
τικό Συμβούλιο, το οποίο είναι διακριτό από τα όργανα 
διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο-
τείται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση 
του Πρύτανη, και αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τρία 
(3) Μέλη Δ.Ε.Π προερχόμενα από το Τμήμα Φιλολογίας 
του Ε.Κ.Π.Α. και ένα (1) Μέλος Ε.Ε.Π. του Διδασκαλείου 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Το τελευταίο αυτό μέλος επι-
λέγεται με εκλογή από τα υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. του 
Διδασκαλείου.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 
Εάν για οιονδήποτε λόγο εκλείψει ή παραιτηθεί κάποιο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό αναπληρώνεται 
έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τον ορισμό νέου μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερώνεται, να 
αποφασίζει και να εισηγείται για θέματα ως προς τη λει-
τουργία του Διδασκαλείου και να εποπτεύει την ορθή 
και εύρυθμη λειτουργία του.

4. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιού-
νται είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα 
από σχετική πρόσκληση του Προέδρου, η οποία απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά προς τα μέλη του Συμβουλίου 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση.
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Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως αρμοδιότητες:
α) Τη λήψη αποφάσεων σε θέματα οικονομικής, διοι-

κητικής, διαχειριστικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης 
του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

β) Τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
Διδασκαλείου στο πλαίσιο των δράσεων και των σκο-
πών του.

γ) Την εποπτεία της λειτουργίας των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που διενεργούνται μέσω του Διδασκα-
λείου.

δ) Τη συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επί-
τευξη των σκοπών και των δράσεων του Διδασκαλείου 
και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της προγραμμά-
των.

ε) Την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και των εκπαιδευτών του Διδασκαλείου, με 
τήρηση των κανόνων προστασίας των προσωπικών δε-
δομένων.

στ) Την εισήγηση προτάσεων για τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό και τις δράσεις του Διδασκαλείου.

ζ) Την εισήγηση θεμάτων προς τη Σύγκλητο που 
αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την οργανωτι-
κή δομή, τον Κανονισμό και την εν γένει λειτουργία του 
Διδασκαλείου.

η) Τον ορισμό του ύψους των τελών φοίτησης κάθε 
εκπαιδευτικού προγράμματος του Διδασκαλείου λαμβά-
νοντας υπόψη κάθε φορά τις ισχύουσες συνθήκες και τις 
ανάγκες του Διδασκαλείου για την κάλυψη των γενικών 
εξόδων του, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση προς τα 
αρμόδια όργανα, εφόσον απαιτείται.

θ) Την εισήγηση και λήψη αποφάσεων για θέματα οι-
κονομικής διαχείρισης, (π.χ. καθορισμός του ύψους της 
αμοιβής των εκπαιδευτών).

ι) Τη συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλί-
ων Έρευνας και τα όργανα αυτού σχετικά με τη σύναψη 
συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών 
που συνάπτει το Διδασκαλείο για τις εκπαιδευτικές, λει-
τουργικές και λοιπές ανάγκες του.

ια) Την έγκριση συνεργασιών με άλλα ερευνητικά / 
εκπαιδευτικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδι-
κός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή διενεργούνται 
εντός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

ιβ) Τη συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου και φορείς του εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών του.

ιγ) Τον ορισμό Συμβούλων σε εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, σε περίπτωση όπου κριθεί αναγκαίο ή απαιτούνται 
εξειδικευμένες γνώσεις για την εκπόνηση για τη διενέρ-
γεια κάποιου προγράμματος.

Άρθρο 7
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται με την από-
φαση της Συγκλήτου της παρ. 1 του άρθρου 5 του πα-
ρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση του Πρύτανη. 

Ως Πρόεδρος μπορεί να οριστεί αναγνωρισμένου κύ-
ρους επιστήμονας με εκτεταμένη εκπαιδευτική και 
διοικητική εμπειρία, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο 
σχετίζεται με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του 
Διδασκαλείου.

2. Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής και παράλληλη 
με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως αρ-
μοδιότητες:

α) Τη σύγκληση του Συμβουλίου, την κατάρτιση της 
ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση θεμάτων προς το 
Συμβούλιο ή τον ορισμό άλλων εισηγητών, την προε-
δρεία κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

β) Την επίβλεψη και εφαρμογή της πολιτικής του Δι-
δασκαλείου και της τήρησης του Κανονισμού.

γ) Τη μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της Συγκλήτου και άλλων ορ-
γάνων του Ε.Κ.Π.Α.

δ) Τις υποχρεώσεις του ως Επιστημονικού Υπευθύνου 
με την έννοια του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως 
ισχύει, στο/α πρόγραμμα/ατα που πιστώνονται τα έσοδα 
του Διδασκαλείου της Ελληνικής Γλώσσας,

ε) Την υπογραφή πάσης φύσεως αιτημάτων, συμβά-
σεων και λοιπών εγγράφων ή δικαιολογητικών για την 
εύρυθμη λειτουργία του Διδασκαλείου και την κάλυψη 
των αναγκών αυτού.

στ) Την υπογραφή των βεβαιώσεων ελληνομάθειας 
που χορηγεί το Διδασκαλείο προς τους σπουδαστές του.

ζ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία 
του Διδασκαλείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 9
Σπουδαστές

1. Στο Διδασκαλείο γίνονται δεκτοί ως σπουδαστές 
ενήλικοι, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης της αλλοδαπής. Ενδεικτικά, ως φοιτητές του 
Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να είναι: 
α) Μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ή χωρίς ελληνική 
υπηκοότητα, β) Προσωρινοί κάτοικοι της Ελλάδας με 
άδεια παραμονής, με ή χωρίς ελληνική υπηκοότητα,
γ) Αλλοδαποί φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, δ) Φοιτητές που βρίσκονται στο 
Εθνικό και Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω προγραμμάτων 
ανταλλαγής (Erasmus κ.λπ.), ε) Υπότροφοι του Ε.Κ.Π.Α. 
ή άλλων Ιδρυμάτων, στ) πρόσωπα στα οποία έχει ανα-
γνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα. Τα ως άνω πρόσωπα 
εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής απολυτηρίου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί 
να επεκτείνει τις κατηγορίες των σπουδαστών που γίνο-
νται αποδεκτοί στο Διδασκαλείο και να θεσπίζει κριτήρια 
αποδοχής τους ανά περίπτωση. Επίσης μπορεί να δημι-
ουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα ανηλίκων εφόσον 
υπάρχει τέτοια ανάγκη, δημιουργώντας αντίστοιχο ει-
δικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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Άρθρο 10
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

1. Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας παρέχει 
σε τακτική βάση τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας: α) προγράμματα οκτάμηνης διάρκειας (6 ή 15 
ή 20 ωρών εβδομαδιαίως), β) προγράμματα εξάμηνης 
διάρκειας (6 ή 15 ωρών εβδομαδιαίως), γ) προγράμματα 
τρίμηνης διάρκειας (15 ωρών εβδομαδιαίως), δ) θερινά 
προγράμματα (20 ωρών εβδομαδιαίως), ε) προγράμματα 
Erasmus (6 ωρών εβδομαδιαίως). Οι ώρες και οι ημέρες 
διενέργειας των προγραμμάτων είναι ενδεικτικές και 
ορίζονται με ακρίβεια στις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να δημιουργεί 
τακτικά ή έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και τη ζήτηση των 
υποψήφιων σπουδαστών. Επίσης, το Δ.Σ. δύναται να δη-
μιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων γνωστικών 
αντικειμένων, όπως τη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, 
Λατινικών, Προφορικού Λόγου, Ιστορίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού, Ρητορικής κ.λπ. ανάλογα με τη ζήτηση και 
τις εκάστοτε ανάγκες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον αριθ-
μό των τμημάτων που δημιουργούνται ανά έτος, τον 
ανώτατο αριθμό των σπουδαστών ανά εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, τα κριτήρια εισαγωγής και εγγραφής των 
σπουδαστών ανά περίπτωση.

Άρθρο 11
Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

1. Το Διδασκαλείο διεξάγει εξετάσεις για την χορήγη-
ση Βεβαίωσης Ελληνομάθειας, η οποία αντιστοιχεί στο 
Επίπεδο Επάρκειας, ήτοι σε Επίπεδο Β2 (Vantage) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εν λόγω Βεβαίωση Ελλη-
νομάθειας αναγνωρίζεται επισήμως ως πιστοποιητικό 
γλωσσικής επάρκειας για: α) την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.,
β) τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και γ) για 
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση.

2. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά 
έτος και συγκεκριμένα τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο.
Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων απο-
φασίζεται από το Δ.Σ. του Διδασκαλείου και ανακοινώνο-
νται εγκαίρως κάθε χρόνο στους πίνακες ανακοινώσεων 
του Διδασκαλείου και στην ιστοσελίδα του Διδασκαλείου 
www.greekcourses.uoa.gr.

3. Η εξέταση για την απόκτηση της βεβαίωσης ελλη-
νομάθειας αφορά τις τέσσερις δεξιότητες: α) παραγωγή 
προφορικού λόγου, β) κατανόηση προφορικού λόγου, 
γ) παραγωγή γραπτού λόγου και δ) κατανόηση γραπτού 
λόγου. Για την επιτυχή εξέταση και την απόκτηση της 
βεβαίωσης ελληνομάθειας απαιτείται οι εξεταζόμενοι να 
γράψουν κατ’ ελάχιστον πέντε (5) σε κάθε μια δεξιότητα.

Άρθρο 12
Διδακτικό προσωπικό του Διδασκαλείου

1. Στο Διδασκαλείο απασχολούνται οι εξής κατηγορίες 
διδακτικού προσωπικού:

α) Το μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Διδασκαλείου 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Ε.Κ.Π.Α, ήτοι τα μέλη 
Ε.Ε.Π που είναι τοποθετημένα στο Διδασκαλείο.

β) Το μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Π.Α, ήτοι 
μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, των οποίων το γνωστικό αντικεί-
μενο σχετίζεται με τη διδασκαλία νέας ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας.

γ) Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό, το οποίο επιλέ-
γεται μέσω ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης, η οποία 
επισπεύδεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλί-
ων Έρευνας, είτε μέσω του Μητρώου Εκπαιδευτών του 
Διδασκαλείου.

2. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
δύνανται να απασχολούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστον κάτοχοι 
μεταπτυχιακού διπλώματος γνωστικού αντικειμένου δι-
δασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, 
αποσπασμένοι στο Διδασκαλείο.

3. Στο Διδασκαλείο δύναται να απασχοληθούν επ’ 
αμοιβή χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής οι δύο πρώτοι 
σε σειρά απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μετά την απο-
φοίτησής τους, με ανώτατη διάρκεια απασχόλησης έως 
ένα ακαδημαϊκό έτος και κατ’ ανώτατο όριο έως δώδεκα 
(12) ώρες εβδομαδιαίως προκειμένου να αποκτήσουν 
εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού

1. Οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού απορ-
ρέουν από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως προς τα καθήκοντά τους και αφορούν κυρίως: α) την 
προετοιμασία υλικού διδασκαλίας, β) τη διδασκαλία στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος και τμημά-
των που τους ανατίθεται, γ) την προετοιμασία θεμάτων 
εξετάσεων και επιτήρηση κατά τη διενέργεια αυτών,
δ) τη συμμετοχή στις εξετάσεις και βαθμολόγηση των 
εξεταζομένων και ε) την επικοινωνία με σπουδαστές για 
την επίλυση αποριών τόσο διά ζώσης σε τακτές ώρες, 
όσο και εξ αποστάσεως (π.χ. με e-mail).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του 
να ορίσει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα ανά κατη-
γορία διδακτικού προσωπικού, σε περίπτωση που αυτά 
δεν απορρέουν απευθείας από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14
Διοικητικό προσωπικό του Διδασκαλείου

Στο Διδασκαλείο απασχολείται διοικητικό προσωπικό, 
και συγκεκριμένα μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση δημοσίου 
δικαίου ή υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. του Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι έχουν 
τοποθετηθεί οργανικά σε αυτό.

Επίσης, σε αυτό δύναται να απασχολείται έκτακτο δι-
οικητικό ή τεχνικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται μέσω 
ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης, η οποία επισπεύδεται 
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για 
την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών.

Άρθρο 15
Υποδομές του Διδασκαλείου

Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας εδρεύει σε 
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κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη, πλησίον της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και σε αυτό αναπτύσσονται 
το εύρος των δραστηριοτήτων και των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που υλοποιεί. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται 
η Γραμματεία του Διδασκαλείου, η οποία καλύπτει όλες 
τις ανάγκες που σχετίζονται με τη διοικητική υποστήριξη 
των δράσεών του.

Άρθρο 16
Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού

Το Διδασκαλείο δύναται να τηρεί Μητρώο Εκπαιδευ-
τών όλων των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκο-
νται σε αυτό. Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του 
Μητρώου και τα κριτήρια ένταξης των εκπαιδευτών σε 
αυτό, καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, οι οποίες δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα 
του Διδασκαλείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 17
Πόροι

Ως πόροι του Διδασκαλείου ορίζονται οι ακόλουθοι:
α) Τα τέλη φοίτησης των σπουδαστών των εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων που διενεργούνται μέσω του Δι-
δασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

β) Έσοδα από συνεργασίες του Διδασκαλείου με 
άλλα ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται 
ο ΕΛΚΕ.

γ) Έσοδα από συνεργασίες με άλλους φορείς του εσω-
τερικού ή εξωτερικού.

δ) Δωρεές και χορηγίες προς το Διδασκαλείο.
ε) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση 

εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, την παροχή υπηρεσιών 
και την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που διενεργού-
νται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Άρθρο 18
Οικονομική Διαχείριση

Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Διδασκαλεί-
ου πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας σε υλοποίηση των αποφάσεων των 
οργάνων διοίκησης του Διδασκαλείου για την κάλυψη 
των αναγκών αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 19
Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Ε.Κ.Π.Α.
και άλλους φορείς

Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο 
προώθησης, διάδοσης και διεύρυνσης της γνώσης δύνα-
ται να συνεργάζεται με άλλους φορείς του δημοσίου ή 
του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί και εγκρίνει ή απορ-
ρίπτει τις εκάστοτε προτάσεις συνεργασίας.

Άρθρο 20
Γραμματεία - Αρμοδιότητες

Το Διδασκαλείο υποστηρίζεται από τη Γραμματεία 
αυτού, η οποία έχει ως αρμοδιότητες:

α) την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Διδα-
σκαλείου, β) την τήρηση των πρακτικών των συνεδριά-
σεων του Δ.Σ. και τη γνωστοποίηση αυτών προς κάθε 
ενδιαφερόμενο, γ) τη συνεργασία και επικοινωνία με το 
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές στο πλαίσιο 
υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δ) την 
πραγματοποίηση των εγγραφών, ε) τη διοικητική υπο-
στήριξη όλων των δράσεων του Διδασκαλείου, στ) την 
ενημέρωση της ιστοσελίδας του, ζ) την προώθηση και 
διάδοση των δράσεων και σκοπών του Διδασκαλείου 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η) την έκδοση βεβαι-
ώσεων εγγραφής, παρακολούθησης και πάσης φύσεως 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, θ) την κατάρτιση του 
ωρολογίου προγράμματος όλων των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε συνεννόηση με το Δ.Σ., ι) την εφαρ-
μογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Διδα-
σκαλείου και του Ε.Κ.Π.Α. και ια) οιαδήποτε άλλη αρμο-
διότητα άπτεται του Διδασκαλείου και δεν ασκείται από 
τα όργανα διοίκησης αυτού ή άλλο όργανο του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 21
Μεταβατικές Διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού κα-
ταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου ή 
άλλου οργάνου του Ε.Κ.Π.Α. σχετικά με τη λειτουργία του 
Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εφόσον έρχεται 
σε αντίθεση με τον παρόντα Κανονισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 4754 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5058/10.07.2018 (Β’ 3644) 

απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/ 

21.06.2018-02.07.2018/6) περί επανίδρυσης 

του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 

για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητι-

κής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 5523/

05.09.2019 (Β΄ 3513) απόφαση της Συγκλήτου 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε-

δρία 15η/18.07.2019/8) .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 12η/22.07.2020)

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

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

2. τον ν. 3374/2005 (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 
15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»,

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

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

5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/ 08.12.2017 υπουρ-
γική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334),

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα» 
(Α΄ 114, β) 164530/Ζ1/ 03.10.2017 «Άμεσες ενέργειες 
και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ει-
δικών 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 σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών»,

7. το υπ’ αρ. 11085/18.07.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

8. το υπ’ αρ. 11701/16.09.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. το υπ’ αρ. 16214/16.06.2020 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,

10. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων,

11. την υπ’ αρ. 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση δημο-
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέ-
ρω απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

12. την υπ’ αρ. 5058/10.07.2018, (Β’ 3644) απόφαση Συ-
γκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06.2018 - 02.07.2018/6) 
περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε 
από την 5523/05.09.2019 (Β΄ 3513) απόφαση της Συγκλή-
του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 
15η/18.07.2019/8),

13. την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής (Ε.Δ.Ε.) (3η/04.03.2020 συνεδρίαση) του Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: ««Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
MBA)» περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 4 της 
ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου (12) απόφασης Συγκλήτου,

14. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (11η/12.06.2020 
συνεδρίαση), που αφορά στην έγκριση τροποποίησης 
της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου 
(12) απόφασης Συγκλήτου,

15. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (11η/27.05.2020 
συνεδρίαση), που αφορά στην έγκριση τροποποίησης 
της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου 
(12) απόφασης Συγκλήτου,

16. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας (8η/13.05.2020 συνεδρίαση), 
που αφορά στην έγκριση τροποποίησης της παρ. 2 του 
άρθρου 4 της ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου (12) απόφασης 
Συγκλήτου,

17. την υπ’ αρ. 4171/16.07.2020 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, που αφορά στην τροποποίηση της 
παρ. 2 του άρθρου 4, της ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου (12) 
απόφασης Συγκλήτου,

18. το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται 
δεν επιφέρουν αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα (μελέ-
τη σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας 
και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν στον Υπουρ-
γό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αρ. 
πρωτ. Ο.Π.Α. 4702/28.06.2018 (108457/29.06.2018 αρ. 
πρωτ. εισερχομένου ΥΠ.Π.Ε.Θ.), καθώς και στα λοιπά 
άρθρα της απόφασης για την επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
MBA)», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 3644/2018) μετά από την 115609/Ζ1/
09.07.2018 έγκριση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και δεν επιφέρουν αλλαγές στο σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη 
λήψη πτυχίου, καθώς και στο κόστος λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive MBA)», δεν απαιτούνται επιπλέον αίθουσες 
ούτε επιβαρύνουν την υλικοτεχνική υποδομή του κτι-
ρίου μεταπτυχιακών σπουδών,

19. την υπ’ αρ. 4422/27.07.2020 κοινοποίηση στην 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρού-
σας απόφασης της Συγκλήτου περί τροποποίηση της 
5058/10.07.2018, (Β’ 3644) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. 
(συνεδρία 15η/21.06.2018-02.07.2018/6) περί επανίδρυ-
σης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για 
Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης 
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και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 
5523/05.09.2019 (Β΄ 3513) απόφαση της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 
15η/18.07.2019/8) και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη 
η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για την αναπομπή 
της ως άνω απόφασης,

20. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), με την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 «Πιστωτικές 
Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» 5058/10.07.2018,
(Β’ 3644) απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/ 
21.06.2018-02.07.2018/6) περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 5523/05.09.2019 (Β΄3513) 
απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρία 15η/18.07.2019/8) ως ακολούθως:

Α’ εξάμηνο ΠΜ

Διοικητική και Ηγετικές Ικανότητες 7,5

Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων 7,5

Μάρκετινγκ 7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 7,5

Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30 ΠΜ

Β’ εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Διοίκηση 
Ανθρώπινων Πόρων 5,5

Χρηματοοικονομική Λογιστική 5,5

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5,5

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5,5

Διοίκηση Παραγωγής και Διαδικασιών 8

Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30 ΠΜ

Γ’ Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Στρατηγική 8

4 Μαθήματα Επιλογής με 5,5 ΠΜ έκαστο 
από την παρακάτω λίστα: 22

Χρηματοοικονομική Ανάλυση 5,5

Έρευνα Αγοράς 5,5

Τεχνικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Μεγάλων 
Δεδομένων 5,5

Δημιουργική Λήψη Αποφάσεων 5,5

Διοικητική Λογιστική 5,5

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 5,5

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 5,5

Διοίκηση Έργου 5,5

Διοίκηση Καινοτομίας 5,5

Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30 ΠΜ

Δ΄ Εξάμηνο

2 Μαθήματα Επιλογής με 6 ΠΜ έκαστο
από την παρακάτω λίστα: 12

Διοίκηση Πωλήσεων 6

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία 6

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6

Εφοδιαστική Αλυσίδα 6

Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 6

Οργανωσιακή Ανάπτυξη και Διοίκηση
Αλλαγών 6

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6

Διοικητική Συγκρούσεων
και Διαπραγματεύσεις 6

Αποτελεσματική Διοίκηση Εξαγορών,
Συγχωνεύσεων και Στρατηγικών Συμμαχιών 6

Στρατηγική Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα 6

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων: 
Μελέτες Περιπτώσεων

6

Διπλωματική Εργασία 18

Σύνολο Δ’ Εξαμήνου 30 ΠΜ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ΠΜ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ   
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*02039061409200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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