
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), 
με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνι-
στικότητα» (MBA in Strategic Management and 
Competitiveness).

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως 
Πάσχοντα» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3 Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύ-
ματος υπό την επωνυμία «Ίδρυμα Δημητρίου και 
Μαγδαληνής Παπέ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1132/15-1-2018 (1)
  Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομι-

κών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), 

με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνι-

στικότητα» (MBA in Strategic Management and 

Competitiveness). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α 
του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παρ.  1 και 5 του άρθρου  101 του ν.  4547/
2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία-
ση 25-04-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περι-
φερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(συνεδρίαση 81η/28-03-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 9-5-2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση 14-5-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 195η/25-04-2018).

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων φορέων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικο-
νομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), με τίτλο «Στρατηγική 
Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (MBA in Strategic 
Management and Competitiveness), από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα (1) Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και 
(2) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΔΠ.Μ.Σ.) με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση 
και Ανταγωνιστικότητα», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ΔΠ.Μ.Σ. θα έχει δύο ειδι-
κεύσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν με τη συμβα-
τική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα), 
με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning, 
δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά και με τη χρήση 
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Η επιλογή της 
ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδασκαλίας, η οποία 
θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, ενα-
πόκειται στην κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
ΔΠ.Μ.Σ. και μπορεί να διαφέρει ανά ειδίκευση.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠ.Μ.Σ.) στη «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνι-
στικότητα» έχει ως αντικείμενο τη Στρατηγική Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Δομών και Οργανισμών του Ιδιωτικού και 
του Δημόσιου Τομέα τη Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας 
Κρατών και Περιφερειών.

Σκοπός του ΔΠ.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσε-
ων, αναπτύσσοντας την κουλτούρα και τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για τη δημιουργία διευθυντικών στε-
λεχών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ικανών να 
αντιλαμβάνονται τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες 
που δημιουργούνται στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλό-
μενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διαμορφώνουν 
και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επι-
χειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, αξιοποιώντας 
και αναβαθμίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
επιχειρήσεων/οργανισμών που υπηρετούν.

Σκοπός του ΔΠ.Μ.Σ. είναι, επίσης, η κατάρτιση μετα-
πτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής ανταγωνι-
στικότητας κρατών και περιφερειών, για τη στελέχωση 
επιτελικών θέσεων στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω της 

κατανόησης, αντλώντας από την ελληνική και τη διεθνή 
εμπειρία, αφενός των παραγόντων οι οποίοι εμπλέκο-
νται και επιδρούν στο σχεδιασμό, στην άσκηση και στην 
αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και 
αφετέρου των δυνατοτήτων και των περιορισμών των 
μέσων άσκησης αναπτυξιακών στρατηγικών, στην κα-
τεύθυνση της πρότασης ρεαλιστικών και δημοσιονομικά 
συνεπών στρατηγικών, συμβατών με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες και ενταγμένων στις αναπτυξιακές στοχεύσεις 
των κρατών και των περιφερειών, στο πλαίσιο μιας αέ-
ναης διαδικασίας μελέτης, ανάλυσης, σύνθεσης, συμμε-
τοχής και συνεργασίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠ.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστι-
κότητα» (MBA in Strategic Management and Competi-
tiveness) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Man-
agement)

2. Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Πε-
ριφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and 
Regions).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από το Τμήμα Οικο-
νομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Στον μεταπτυχιακό τίτλο 
θα αναφέρονται όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα.

Τα συνεργαζόμενα Τμήματα/Πανεπιστήμια διαθέτουν 
επαρκείς ανθρώπινους πόρους, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του ν. 4485/2017 για την απρόσκοπτη και αποτελε-
σματική λειτουργία του Προγράμματος.

Οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων και η 
αντίστοιχη κατανομή έργου ορίζονται ως εξής:

- Το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα υποστη-
ρίζει το ΔΠ.Μ.Σ. με υποδομές και χώρους διδασκαλίας 
στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό.

- Το διδακτικό προσωπικό του ΔΠ.Μ.Σ. αποτελείται από 
μέλη του διδακτικού προσωπικού των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων που ειδικεύονται σε σχετικά γνωστικά αντικεί-
μενα, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες σύμφωνα 
με τον ν. 4485/2017.

- Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φέρει την ευθύ-
νη υλοποίησης της ειδίκευσης «Στρατηγική Διοίκηση 
Επιχειρήσεων».

- Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας φέρει την ευθύνη υλοποίησης της ειδίκευσης «Στρα-
τηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠ.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικό-
τητα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και 
τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
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διεξαγωγής του ΔΠ.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που 
απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται 
για την επιλογή ή η σχετική διαδικασία εξέτασης ορί-
ζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα 
ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός 
του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχε-
τικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠ.Μ.Σ., καθώς και 
η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 
του υποψηφίου.

Άρθρο 5 
Φοίτηση στο ΔΠ.Μ.Σ.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλι-
κή γλώσσα. Μετά από απόφαση της ΕΔΕ μπορεί όμως οι 
ειδικεύσεις του ΔΠ.Μ.Σ. να προσφέρονται και σε άλλες 
γλώσσες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του 
Προγράμματος ορίζεται, ανάλογα με τη μορφή φοίτη-
σης, ως εξής:

Σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλ. δύο (2) έτη, 
στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης Σε οκτώ (8) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, δηλ. τέσσερα (4) έτη, στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΔΠ.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠ.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοί-
κηση και Ανταγωνιστικότητα» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι.,
- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται συνολικά σε 800 ευρώ ανά θεματική 
ενότητα και συνολικά σε 4.000 ευρώ για τα δυο έτη φοί-
τησης (4 εξάμηνα),

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ύψους 

800 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα (συνολικά 4.000 ευρώ 
για τα δύο έτη φοίτησης), κρίνεται αναγκαία για την 
εύρυθμη λειτουργία του ΔΠ.Μ.Σ. και την ποιότητα των 
παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους φοιτού-
ντες σε αυτό.

Αναλυτικά οι πόροι του ΔΠ.Μ.Σ. διατίθενται για την 
κάλυψη των παρακάτω αναγκών:

- διοικητική υποστήριξη (πρόσληψη προσωπικού για 
την κάλυψη αναγκών της γραμματείας, της βιβλιοθήκης 
και τεχνικής υποστήριξης)

- αμοιβές διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού,
- αναλώσιμα
- συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού και υποδομών

- εκδοτική δραστηριότητα
- εμπλουτισμός βιβλιοθήκης
- δημοσιοποίηση του προγράμματος με την οργάνωση 

ημερίδων, συνεδρίων κ.ά.
- υπηρεσίες (μεταφοράς, ταχυδρομείου, διαμονής επι-

σκεπτών καθηγητών)
- μετακινήσεις διδασκόντων και φοιτητών
- οργάνωση ειδικών σεμιναρίων με συμμετοχή ειδικών 

από τον χώρο των ΤΠΕ
- υποτροφίες.

Άρθρο 7 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠ.Μ.Σ.

Το ΔΠ.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 978/19/ΓΠ (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διαχείριση και αποκατάσταση 

Βαρέως Πάσχοντα» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
4/24-10-2018 συνεδρίασή της.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην 209/21-12-2019 συνε-
δρίασή της.

7. Το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

8. Το αριθμ. 8253/Ζ1/18-01-2019 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄)».

9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2.000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση και αποκατάσταση 
Βαρέως Πάσχοντα» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείρι-
ση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Η Βαρεία Νόσος αποτελεί μια άμεσα επικίνδυνη για 
τη ζωή του ανθρώπου κατάσταση, που μπορεί να προ-
κληθεί, είτε από μια ποικιλία νοσολογικών καταστάσε-
ων, είτε από εξωγενείς παράγοντες που έχουν επιφέρει 
σοβαρή ανεπάρκεια σε ένα ή περισσότερα όργανα του 
ανθρώπινου σώματος και κατά κανόνα η διαχείριση 
των παραπάνω απαιτεί σε πρώτο χρόνο θεραπεία και 
φροντίδα σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας, σε δεύτερο 
χρόνο σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε τμήμα 
νοσοκομείου και σε απώτερο χρόνο φροντίδα σταδι-
ακής αποκατάστασης σε μονάδες αποκατάστασης ή 
κατ’ οίκον φροντίδα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και αποκα-
τάσταση Βαρέως Πάσχοντα» έχει ως αντικείμενο την 
παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγω-

γής έρευνας, όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών, που 
παρουσιάζουν βαρεία νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο 
αποκατάστασης μετά από βαρεία νόσο, έτσι ώστε οι 
πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό 
υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέ-
ματα διαχείρισης βαρέως πάσχοντα, με σκοπό την επι-
τυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το 
δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο αντικείμενο «Διαχείριση 
και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» (MSc in Critically 
Illness).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επι-
στημών Υγείας (απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοση-
λευτικής) και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής (όπως Βιολόγοι, Φυσικοθεραπευτές, Χημι-
κοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί, Ψυχολόγοι 
ή πτυχιούχοι άλλων συναφών αντικειμένων) καθώς και 
πτυχιούχοι Τμημάτων T.E.I. συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν 
να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοι-
τοι Α.Ε.Ι. και T.E.I. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις 
συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδε-
δειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας 
σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ύστερα από από-
φαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια 

Το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πά-
σχοντα» έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά έτη και χωρίζεται 
σε 4 εξάμηνα σπουδών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περι-
λαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 9 (εννέα) 
μαθήματα, πρακτική άσκηση και εκπόνηση Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
(Πίνακας μαθημάτων)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων 1ο 10

Λοιμώξεις και σήψη 1ο 10

Τραύμα και επείγουσα ιατρική 1ο 10
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Μηχανική αναπνοή: Επεμβατικός - μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 2ο 10
Αρχές αποκατάστασης 2ο 10
Φυσικοθεραπεία 2ο 10
Αποκατάσταση και Ψυχο-κοινωνική διαχείριση 3ο 10
Πληροφορική και Οργάνωση 3ο 10
Μεθοδολογία της Έρευνας 3ο 10
Εργαστήρια - Πρακτική άσκηση 4ο 10
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 4ο 20

ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
ελληνική ή η αγγλική. Μέρος των μαθημάτων των οποίων το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 35% θα μπορεί να διδάσκεται 
με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων μετακίνησης 
των διδασκόντων και των φοιτητών. Συγχρόνως προάγεται και η εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» ορίζεται για κάθε χρόνο σε 
σαράντα (40) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ).

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το ετήσιο κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 97.500 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών, ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Ποσό εξόδων
Λειτουργικά έξοδα προγράμματος 70%
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 6.000
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3.000
Δαπάνες αναλωσίμων 5.250
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και των προσκεκλημένων ομιλητών 12.000
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς -
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού/ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 12.500
Αμοιβές έκτακτου προσωπικού 11.000
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντων μελών Δ.Ε.Π. 3.000
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 10.500
Λοιπές δαπάνες (Δημοσιότητα - προβολή, εκπαιδευτικό υλικό, συνέδρια κ.λπ.) 5.000

68.250,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 29.250,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 97.500,00 €
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ΕΣΟΔΑ (δύο ακαδημαϊκά έτη) (ποσό)

1. Προϋπολογισμός Α.Ε.Ι. και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000

2. Προϋπολογισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 0
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500
7. Συνέδρια, Ημερίδες 10.000
8. Τέλη Φοίτησης (28 x 3.000)
σύνολο φοιτητών 40, εκ των οποίων οι 12 (30%) απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, 
και οι 28 φοιτητές για τα δύο έτη φοίτησης καταβάλλουν: 28 x 3.000 €

84.000

Σύνολο 97.500 €
Ο ανωτέρω πίνακας του προϋπολογισμού είναι όμοιος για τα επόμενα έτη λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
Ι

 Αριθμ. 5646/2018/80 (3)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύ-

ματος υπό την επωνυμία «Ίδρυμα Δημητρίου και 

Μαγδαληνής Παπέ» .

 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Λαβούσα υπόψη:
1. Τα άρθρα 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του ν. 590/1977 

«Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» 
(ΦΕΚ 146 Α΄), και το άρθρο 68 παρ. 1, 5α΄ του ν. 4235/2014,

2. τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από 
τας Ευαγγελικός επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους 
νόμους του Κράτους,

3. τας υφισταμένας κοινωνικός, ποιμαντικός και πνευ-
ματικός ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λη-
τής και Ρεντίνης,

4. την 665/29-11-2018 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννου,

5. την 22/2018 γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού 
Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και

6. την από 9-1-2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου, αποφασίζουμε:

Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαγκαδά, Λητής 
και Ρεντίνης εκκλησιαστικόν ίδρυμα υπό την επωνυμίαν 
«Ίδρυμα Δημητρίου και Μαγδαληνής Παπέ», η οργάνω-
σις, διοίκησις, διαχείρισις και λειτουργία του οποίου θα 
διέπεται από τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΠΑΠΕ» 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ
Άρθρο 1

Ιδρύεται με έδρα το Δημοτικόν Διαμέρισμα Μελισ-
σοχωρίου του πρώην Δήμου Μυγδονίας και νυν Δήμου 

Ωραιοκάστρου, Νομού Θεσσαλονίκης ίδρυμα υπό την 
επωνυμίαν: «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ 
ΠΑΠΕ», το οποίο θα αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία 
του νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκα-
δά, Λητής και Ρεντίνης, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρος, τελούν υπό τον έλεγχο και 
την εποπτεία αυτής.

Άρθρο 2
Κύριος σκοπός του Ιδρύματος είναι η φιλοξενία και 

φροντίς των εγκατασταθησομένων εις το Ίδρυμα υπερη-
λίκων καταγόμενων από το Μελισσοχώριον του πρώην 
Δήμου Μυγδονίας και νυν Δήμου Ωραιοκάστρου.

Άρθρο 3
Το Ίδρυμα στεγάζεται εις το ίδρυμα Χαραλάμπους 

Παπέ της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρε-
ντίνης, το οποίον ευρίσκεται εις το δημοτικόν διαμέρισμα 
Μελισσοχωρίου του πρώην Δήμου Μυγδονίας και νυν 
Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 4
1. Το ίδρυμα θα διοικείται και θα διαχειρίζεται, υπό 

επταμελούς (7/μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, με τρι-
ετή (3) θητεία, αποτελουμένου από τον εκάστοτε Μη-
τροπολίτην της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής 
και Ρεντίνης ως Προέδρου, τον εκάστοτε εκλεγμένον 
Περιφερειάρχην Θεσσαλονίκης ως Αντιπροέδρου, τον 
εκάστοτε εκλεγμένον Δήμαρχον του Δήμου Ωραιοκά-
στρου πρώην Δήμου Μυγδονίας Νομού Θεσσαλονίκης 
και τα εκάστοτε μέλη της επιτροπής της εκκλησίας του 
Μελισσοχωρίου.

2. Άπαντα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αφ’ ης 
στιγμής αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που προβλέπει 
η αντίστοιχη ιδιότητά τους, και αφού πληροφορηθούν 
σχετικώς από τον υποχρεούμενον προς τούτο προκάτο-
χόν τους ή οπωσδήποτε, δι’ επιστολής γνωρίζουν εις την 
διοίκησιν του ιδρύματος την ανάληψιν των καθηκόντων 
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των ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
και παραχρήμα υπεισέρχονται εις τα δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις που συνεπάγεται η συμφώνως με το παρόν 
συμμετοχή τους εις την διοίκησιν του Ιδρύματος.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτείται εις σώμα 
διά πρώτην φοράν κατά την πρώτην συνεδρείαν των 
μελών του, μετά την έγκρισιν του παρόντος ιδρύματος 
από την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος και 
την συμφώνως με τον νόμον δημοσίευσίν του και εν συ-
νεχεία, κάθε φορά εκ νέου, όταν νέον φυσικόν πρόσωπον 
αναλαμβάνει μία από τας προβλεπομένας θέσεις που συ-
νεπάγονται συμμετοχήν εις την διοίκησιν του ιδρύματος 
συμφώνως με τον παρόντα Κανονισμόν.

4. Εις περίπτωσιν που ένα η περισσότερα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθούν ή αμελήσουν να 
αναλάβουν συμφώνως με τα παραπάνω τα καθήκοντά 
των, τότε το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεχίζεται με τα 
υπόλοιπα μέλη, εκτός αν δεν είναι πλέον δυνατή η σύν-
θεσις του Διοικητικού Συμβουλίου εις απαρτίαν, οπότε 
τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ζητήσουν από 
τον αρμόδιον κατά τόπον Πρόεδρον Πρωτοδικών την 
ανάθεσιν των σχετικών καθηκόντων εις προσωρινόν 
Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρο 5
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει τας παρακάτω αρ-

μοδιότητας:
Α) Αποφασίζει διά κάθε θέμα που αφορά εις την εκ-

πλήρωσιν των σκοπών του ιδρύματος, εις την επίτευ-
ξιν και διεύρυνσιν των, και, εις κάθε περίπτωσιν, κύριο 
μέλημα και υποχρέωσις του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι η λειτουργία του ξενώνος παροχής φροντίδας και 
φιλοξενίας βραχείας διαρκείας προς τους υπερηλίκους 
που κατάγονται από το Μελισσοχώριον του πρώην Δή-
μου Μυγδονίας και νυν Δήμου Ωραιοκάστρου και η 
κάθε κοινωνική προσφορά προς όφελος του Μελισσο-
χωρίου όπου και η ιδιαίτερη πατρίδα του αειμνήστου 
Ιδρυτού.

Β) Συνεργάζεται με διάφορους πολιτιστικούς, κοινωνι-
κούς, επιστημονικούς φορείς, όπως επίσης και με φορείς 
τοπικής αυτοδιοικήσεως, με σκοπόν την επίτευξιν και 
προαγωγήν των σκοπών του Ιδρύματος.

Γ) Καταρτίζει ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογι-
σμόν του Ιδρύματος και εγκρίνει αυτούς αποφασίζοντας 
με απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών εφ’ όσον 
συνεδριάζει εις απαρτίαν.

Δ) Μεριμνά διά την εξεύρεσιν οικονομικών πόρων, 
απαραιτήτων διά την ομαλήν λειτουργίαν και την επί-
τευξιν των σκοπών του Ιδρύματος.

Ε) Αποφασίζει διά κάθε θέμα που αφορά εις την λει-
τουργίαν του Ιδρύματος και δεν προβλέπεται από τον 
παρόντα Κανονισμόν.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται:
Α) Κάθε φορά που απαιτείται η εκ νέου συγκρότησίς 

του εις σώμα, συμφώνως με το άρθρον 4, παρ. 3 του 
παρόντος και εις κάθε περίπτωσιν τακτικώς μίαν φοράν 
κάθε χρόνον εντός του πρώτου ημερολογιακού εξαμή-
νου με πρόσκλησιν του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτάκτως με κοινοποι - 

ούμενην εις τα λοιπά μέλη πρόσκλησιν οποιουδήποτε 
Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εφ’ όσον το σύνολον των διοικητικών ενεργειών 
συγκεντρώνεται εις τα πρόσωπα του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, επειδή δεν έχουν διοριστεί ένας ή περισσότεροι 
πληρεξούσιοι διευθυνταί, το Διοικητικόν Συμβούλιον 
συνεδριάζει τακτικώς με πρόσκλησιν του Προέδρου 
ή του Προεδρεύοντος μέσα εις τον πρώτον μήνα κάθε 
ημερολογιακού έτους, όποτε και αποφασίζεται ο τόπος 
και ο χρόνος της επομένης συνεδριάσεως, άλλως συγκα-
λείται εκτάκτως με κοινοποιούμενην εις τα λοιπά μέλη 
πρόσκλησιν οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Γ) Ο λόγος της εκτάκτου συγκλήσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνηται εις την κοινοποι-
ούμενην πρόσκλησιν. Αν η απόλυτος πλειοψηφία των εις 
απαρτίαν του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντων μελών 
αποφασίσει ότι η πρόσκλησις είναι αδικαιολόγητος, το 
Διοικητικόν Συμβούλιον δεν συγκαλείται εκτάκτως με 
επίκλησιν του ιδίου λόγου μέσα εις το ίδιον ημερολο-
γιακόν έτος.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εις απαρτί-
αν, όταν παρίστανται εις αυτό τουλάχιστον τρία μέλη 
κατά την πρώτην σύγκλησιν βάσει της ιδίας ημερησίας 
διατάξεως και δύο μέλη εις κάθε επαναληπτικήν λόγω 
ελλείψεως απαρτίας και με την ίδιαν ημερησίαν διάταξιν 
σύγκλησιν.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει με απόλυτον 
πλειοψηφία των παρόντων. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, άλλως του Προε-
δρεύοντος, άλλως του αρχαιοτέρου εις σχέσιν με την 
ανάληψιν καθηκόντων ως μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου μέλους.

Άρθρο 6
Διά τας ανάγκας του Ιδρύματος το Διοικητικόν Συμ-

βούλιον κατά βούλησιν μπορεί να θέσπιση θέσεις ενός 
ή περισσοτέρων πληρεξουσίων Διευθυντών, καθώς και 
λοιπάς θέσεις βοηθητικού προσωπικού συμφώνως με 
τας ανάγκας που απαιτούνται διά την επίτευξιν των σκο-
πών του ιδρύματος. Τα καθήκοντα, αι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των πληρεξουσίων διευθυντών και του βο-
ηθητικού προσωπικού καθορίζονται από τας εκάστοτε 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την κειμένην 
νομοθεσίαν, αναλόγως με το αν πρόκειται διά σύμβασιν 
εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή 
απλήν σύμβασιν έργου ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρον 7
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί και διαχειρίζεται 

την περιουσίαν του Iδρύματος και αποφασίζει διά κάθε 
μέτρον το οποίον συμβάλλει εις την εύρυθμον λειτουρ-
γίαν του Ιδρύματος.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον τηρεί τα παρακάτω δι-
αχειριστικά βιβλία:

Α) Βιβλίον Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχό-
μενων Εγγράφων.

Β) Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
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Γ) Βιβλίον Λογιστικής Παρακολουθήσεως, εις το οποίον 
καταχωρούνται όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος.

Δ) Βιβλίον Περιουσίας, όπου τηρείται ξεχωριστή μερίς 
διά κάθε περιουσιακόν στοιχείον.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει και διά την 
τήρησιν επιπλέον βιβλίων εφ’ όσον κριθούν απαραίτητα.

3. Απαντά τα βιβλία τηρούνται από εντεταλμένον προς 
τούτο με πράξιν του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπον, 
το οποίον μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά εις κάθε περίπτωσιν υποχρεούται εις 
λογοδοσίαν και επίδειξιν των βιβλίων, όποτε του ζητη-
θή και τα υποβάλλει προς έγκρισιν εις το Διοικητικόν 
Συμβούλιον κατά την πρώτην συνεδρίασιν τακτικήν ή 
έκτακτον του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ημερολο-
γιακό έτος.

Άρθρο 8
1. Περιουσία του ιδρύματος θα αποτελέσει εφ’ όσον 

εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση Εφετείου που ερμη-
νεύει ή τροποποιεί τον σκοπό της διαθήκης ή πληρωθεί 
η διαλυτική αίρεση της διαθήκης (περί παρελεύσεως 
τριετούς προθεσμίας μη αποδοχής της από το Δήμο Μυ-
γδονίας) η αναφερόμενη εις τας αριθμ. 1422/23-7-2003 
και 1423/23-7-2003 δημοσίας διαθήκας των αειμνήστων 
Σταυρούλας και Ελένης Παπέ αντιστοίχως, ήτοι:

Α) Ένα οικόπεδο επί τη διασταυρώσει των οδών Ρω-
ξάνης αριθμ. 8 και Πέτρου Ερμίτη 3 εις την περιοχήν 
Σφαγείων Θεσσαλονίκης, το αναφερόμενον και λεπτο-
μερώς περιγραφόμενον εις το αριθμ. 574/20-07-1992 
συμβόλαιον γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Σόνιας Ακριτοπούλου - Παπαγεωργίου.

Β) Ένα κατάστημα εις Θεσσαλονίκην (Λαχαναγορά) 
μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου, ανωνύμου οδού, 
Κασσάνδρου και ανωνύμου οδού και ήδη επί των οδών 
Αγίου Δημητρίου, Δουμπιώτη, Σαρρή και Φιλώτα, και 
δη το αριθμ. 41, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 18,04.

Γ) Ένα τμήμα οικοπέδου εμβαδού μέτρων τετραγωνι-
κών 989,80, το οποίον ευρίσκεται εις Σφαγεία Θεσσαλο-
νίκης ήδη επί της οδού Ρωξάνης αριθμ. 12.

Δ) Από μία οικοδομήν, πολυκατοικίαν (πρώτον και δεύ-
τερον όροφον), η οποία ευρίσκεται εις Θεσσαλονίκην επι 
της οδού Βενιζέλου αριθμ. 64 και ήδη 60, κτισμένη εις 
οικόπεδον εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 304.

2. Επίσης περιουσία και πόροι του ιδρύματος είναι:
Α) Αι δωρεαί εις μετρητά η άλλα περιουσιακά στοιχεία η 

πόροι οποιονδήποτε περιουσιακών στοιχείων που μεταβι-
βάζονται εις το ίδρυμα διά οποιανδήποτε νόμιμον αιτίαν.

Β) Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί φυσικών ή νομι-
κών προσώπων ή προϊόντα εράνων τους οποίους ήθελε 
ενεργήση νομίμως το ίδρυμα, καθώς και κάθε έσοδον το 
οποίον ήθελε πρόκυψη από εκδοτικήν ή άλλην δραστη-
ριότητα του Ιδρύματος.

Γ) Χορηγίαι - επιχορηγήσεις του Κράτους, των Εκκλη-
σιαστικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου 
Δικαίου, των αρμοδίων αρχών της Τοπικής Αυτοδιοική-
σεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Οικονομίας, 
Απασχολήσεως ή άλλων Υπουργείων, Τραπεζών, Ιερών 
Μητροπόλεων και Ιερών Μονών.

3. Το παρόν Ίδρυμα δεν αποτελεί κερδοσκοπικόν κα-
τάστημα, όπως προκύπτει από τον σκοπόν του. Αντιθέ-
τως, αποτελεί κοινωφελές κέντρο, της κοινότητας όπου 
εδρεύει.

Άρθρο 9
Το Ίδρυμα φέρει την δικήν του σφραγίδα φέρουσα την 

επωνυμίαν του, την χρονολογίαν ιδρύσεως, την έδραν 
του και έμβλημα το οποίον θα επιλεγεί εν καιρώ από 
το αρμόδιον προς τούτο Διοικητικόν Συμβούλιόν του.

Άρθρο 10
Διά κάθε θέμα που δεν διαλαμβάνεται εις τον παρόντα 

Κανονισμόν αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 11
Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ αποφάσεως 

της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου δημοσιευμένης εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από πρόταση του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και 
Ρεντίνης, έπειτα από σχετική προς τούτο απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Άρθρο 12
Το Ίδρυμα καταργείται με απόφασιν της Διαρκούς Ιε-

ράς Συνόδου, η οποία δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, έπειτα από πρόταση του Μητροπο-
λίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, έπειτα από σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο σκοπός ή 
η λειτουργία του καταστή ανέφικτος, και η απομένουσα 
περιουσία του διατίθεται ως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 13
Κάλυψις Δαπάνης

Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, 
Λητής και Ρεντίνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

† O Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ  
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