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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 91049/B7 (1)
    Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδι−

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστη−
μίου L’ Observatoire de Paris της Γαλλίας για εκπόνη−
ση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια−
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.5 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ. 23−07−
2009).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Πανεπιστημίου L’ Observatoire de Paris της Γαλλίας 
που εγκρίθηκε με την απόφαση της 23−07−2009 συνεδρί−
ασης της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη συ−
νεργασία μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου L’ Observatoire 
de Paris της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατρι−
βών υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. 

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Στην παρούσα απόφαση εντάσσονται και οι διδακτορι−
κές διατριβές με συνεπίβλεψη οι οποίες έχουν ξεκινήσει 
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
      Αριθμ. 70550/B7 (2)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδι−

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστη−
μίου Cergy− Pontoise της Γαλλίας για εκπόνηση δι−
δακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια−
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.5 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ. 29−03−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Cergy− Pontoise της Γαλλίας που εγκρίθηκε με την 
απόφαση της 29−03−2010 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη 
συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Cergy− Pontoise της Γαλ−
λίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψήφιων 
διδακτόρων με συνεπίβλεψη. 

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

      Αριθμ. 70548/B7 (3)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδι−

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Universita 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” της Ιταλίας για εκ−
πόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια−
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.5 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ. 29−3−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και του Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata” της 
Ιταλίας που εγκρίθηκε με την απόφαση της 29−03−2010 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη 
συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Universita degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” της Ιταλίας για εκπόνηση διδακτορι−
κών διατριβών υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. 
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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    Αριθμ. 70546/B7 (4)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδι−

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστη−
μίου Paris Sud XI της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτο−
ρικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια−
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.5 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − 
Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ. 14−01−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και του Πανεπιστημίου Paris Sud XI της Γαλλίας που 
εγκρίθηκε με την απόφαση της 14−1−2010 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη 
συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Paris Sud 
XI της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. 

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Στην παρούσα απόφαση εντάσσονται και οι διδακτο−
ρικές διατριβές με συνεπίβλεψη οι οποίες έχουν αρχίσει 
να εκπονούνται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
      Αριθμ. 70545/B7 (5)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Poitiers της 
Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με 
συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια−

κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.5 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − 
Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδ. 
3η/26−03−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου 
Poitiers της Γαλλίας που εγκρίθηκε με την απόφαση της 
26−03−2010 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη συ−
νεργασία μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και του Πανεπιστημίου Poitiers της Γαλλίας για εκπό−
νηση διδακτορικών διατριβών υποψήφιων διδακτόρων 
με συνεπίβλεψη. 

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 70555/B7 (6)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πα−

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου 
UNED (Universidad Nationale de Education a Distancia, 
Madrid) της Ισπανίας για εκπόνηση διδακτορικών δι−
ατριβών με συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το αρθρ. 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − 
Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (αριθ. 122/16−06−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδος) 
και του Πανεπιστημίου UNED (Universidad Nationale de 
Education a Distancia, Madrid) (Ισπανίας) που εγκρίθηκε 
με την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της αριθ. 
122/16−6−2010 συνεδρίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη 
συνεργασία μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου UNED (Universidad 
Nationale de Education a Distancia, Madrid) της Ισπανί−
ας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων 
διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται από 
το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και εγκρίνεται από τα 
αρμόδια όργανα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 70554/B7 (7)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πα−

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου 
Paris 13 της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών δι−
ατριβών με συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το αρθρ. 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση .Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − 
Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (αριθ. 122/16−06−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδος) 
και του Πανεπιστημίου Paris 13 (Γαλλίας) που υπεγράφη 
τον Ιούνιο του 2010.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη 
συνεργασία μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Paris 13 της Γαλ−
λίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων 
διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 70551/B7  (8)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαν−

νίνων και του Université ‘’Charles de Gaulle’’ – Lille III 
της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το αρθρ. 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση .Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − 
Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης (αριθ. 933/30−4−2009).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ελλάδος) και του Université 
‘’Charles de Gaulle’’ – Lille III (Γαλλίας) που υπεγράφη τον 
Ιούλιο του 2009 και εγκρίθηκε με την απόφαση της αριθ. 
1105/1−3−2010 συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και του Université ‘’Charles de Gaulle’’ – Lille 
III, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων 
διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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      Αριθμ. 70562/B7 (9)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου 

και του Πανεπιστημίου Montpellier III της Γαλλίας για 
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι−
ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02−08−
2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί−
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι−
κών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης (αριθ. 7/30−6−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ιονίου Πανεπιστημίου (Ελλάδος) και του Πανεπιστημίου 
Montpellier III (Γαλλίας) που υπεγράφη τον Απρίλιο του 
2010 και εγκρίθηκε με την απόφαση της αριθ. 7/30−6−
2010 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπι−
στημίου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη 
συνεργασία μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του 
Πανεπιστημίου Montpellier III της Γαλλίας για εκπόνη−
ση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με 
συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
      Αριθμ. 70560/B7 (10)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημί−

ου και του Πανεπιστημίου Rennes 2 Haute Bretagne 
της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι−

ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02−08−
2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί−
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι−
κών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης (αριθ. 7/30−6−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ιονίου Πανεπιστημίου (Ελλάδος) και του Πανεπιστημίου 
Rennes 2 Haute Bretagne (Γαλλίας) που υπεγράφη τον 
Ιανουάριο του 2010 και εγκρίθηκε με την απόφαση της 
αριθ. 7/30−6−2010 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη 
συνεργασία μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του 
Πανεπιστημίου Rennes 2 Haute Bretagne της Γαλλίας 
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων δι−
δακτόρων με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
      Αριθμ. 70563/B7 (11)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αι−

γαίου και του Πανεπιστημίου Paris I Sorbonne της 
Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10 

και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι−
ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 
5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02−08−
2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί−
δευση .Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι−
κών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).



25540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης (αριθ. 21/18−3−2010) ύστερα από εισήγηση της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοι−
νωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (αριθ. 7/3−3−2010).

5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ελλάδος) και του Πανεπιστη−
μίου Paris I Sorbonne (Γαλλίας) που εγκρίθηκε με την 
απόφαση της αριθ. 21/18−03−2010 συνεδρίασης της Συ−
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τη συ−
νεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του 
Πανεπιστημίου Paris I Sorbonne της Γαλλίας για εκπό−
νηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων 
με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
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    Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων 
ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανα−
κληθεί η άδεια.

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 12/Θέμα 3/13.7.2011)

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, 

ΦΕΚ Α 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε−
φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγη−
σης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμο−
διότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.12.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) τη σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής 
του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής 
(Πρακτικό υπ’ αριθ. 11 της 3.6.2011, 1ο θέμα),

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την καταβολή απο−
ζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλι−

στικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας.

Άρθρο 2
Ορισμοί 

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφα−
σης: 

1. Ως «αξία εξαγοράς», νοείται η αξία επί τη βάσει 
των καταβεβλημένων ασφαλίστρων, που υπολογίζεται 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Κ3−4382/7−6−2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 847).

2. Ως «απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής» νοούνται 
οι απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές συμβάσεις της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, στο πλαίσιο των εργασιών 
της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του 
ν.δ. 400/70, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

α) δεν αφορούν πρόσωπα που εξαιρούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του Νόμου,

β) δεν εντάσσονται στους εξαιρούμενους κλάδους 
ασφαλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νό−
μου,

γ) δεν έχουν ολοσχερώς πληρωθεί από την ασφα−
λιστική επιχείρηση, είτε ως προϊόν εξαγοράς, είτε ως 
ασφάλισμα, είτε ως δάνειο. Ως απαίτηση από ασφάλιση 
ζωής, στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πληρω−
μές, λογίζεται το μέρος της απαίτησης που δεν έχει 
εξοφληθεί,

δ) είναι καταχωρημένες στα αρχεία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης, όπως αυτά έχουν παραδοθεί στο Εγγυητι−
κό Κεφάλαιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της 
υπ’ αρ. 3/26.01.2011 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΦΕΚ Β΄ 1050) ή έχουν αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δι−
καστική απόφαση και

ε) δεν έχουν παραγραφεί.
3. Ως «αποζημίωση» νοείται το καταβλητέο από το 

Εγγυητικό Κεφάλαιο χρηματικό ποσό αφαιρούμενου 
κάθε ποσού που τυχόν έχει λάβει ο δικαιούχος από την 
επιχείρηση ως αξία εξαγοράς ή ασφάλισμα ή δάνειο.

Για τις ατομικές ασφαλίσεις, η αποζημίωση υπολογί−
ζεται ανά ασφαλιστήριο ενώ για τις ομαδικές η αποζη−
μίωση υπολογίζεται ανά ασφαλιστήριο και ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης.

4. Ως «δικαιούχος» νοείται το πρόσωπο στο οποίο 
πρέπει να καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο η 
αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του Νό−
μου.

5. Ως «Εγγυητικό Κεφάλαιο» νοείται το νομικό πρό−
σωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εγγυητικό 
Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» που λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3867/2010, όπως 
ισχύει.

6. Ως «επιχείρηση» νοείται η ασφαλιστική επιχείρηση, 
που δραστηριοποιείτο κατά νόμο σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 13 του νδ 400/70 και της οποίας 
η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί.

7. Ως « Νόμος» νοείται ο Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), 
όπως ισχύει.

8. Ως «όργανα εκκαθάρισης» νοούνται ο επόπτης εκ−
καθάρισης και ο εκκαθαριστής όπως αυτοί ορίζονται 
στο άρθρο 12α παρ. 3 και 4 του ν.δ. 400/1970.
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9. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «ευαί−
σθητα δεδομένα» νοούνται αυτά που ορίζονται αντίστοι−
χα στα στοιχ. α και β του άρθρου 2 του ν. 2472/1997.

Άρθρο 3 
Προσδιορισμός απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής

1. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 9 του Νόμου, τα όργανα εκκαθάρισης αποστέλ−
λουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο κατάλογο προσώπων 
που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του Νόμου ως και αρχείο 
με τις καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά 
με απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

2. Μετά τη λήψη του ως άνω καταλόγου το Εγγυητικό 
Κεφάλαιο προσδιορίζει τις απαιτήσεις από ασφαλίσεις 
ζωής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4 
Υπολογισμός αποζημίωσης 

1. Μετά την έκδοση της απόφασης της Τράπεζας της 
Ελλάδος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Νόμου, το 
Εγγυητικό Κεφάλαιο υπολογίζει την αποζημίωση των δικαι−
ούχων των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ως εξής:

α) Για ασφαλίσματα λόγω θανάτου ή μόνιμης ολι−
κής αναπηρίας, καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφά−
λαιο ως αποζημίωση το ποσό που οφείλεται κατά την 
σύμβαση με ανώτατο όριο τα εξήντα χιλιάδες ευρώ 
(€ 60.000).

β) Για λοιπές αποζημιώσεις από ασφάλιση ζωής, κα−
ταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο το ποσό που 
οφείλεται κατά την σύμβαση με ανώτατο όριο τα τρι−
άντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).

γ) Για ασφαλίσεις, που δεν είχαν λήξει κατά την ημε−
ρομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχεί−
ρησης, καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο ως 
αποζημίωση η αξία εξαγοράς που η ασφάλιση ζωής είχε 
κατά την ημερομηνία ανάκλησης, με ανώτατο όριο τα 
τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000), εφόσον κατά τον χρό−
νο αυτό ο ασφαλισμένος είχε δικαίωμα εξαγοράς κατά 
την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 2496/1997.

 δ) Για ασφαλίσεις, για τις οποίες είχε ασκηθεί νομί−
μως το δικαίωμα εξαγοράς πριν από την ημερομηνία 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, 
χωρίς όμως να έχει καταβληθεί στον δικαιούχο η αξία 
εξαγοράς, καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο 
ως αποζημίωση η αξία εξαγοράς, που η ασφάλιση ζωής 
είχε κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος με 
ανώτατο όριο τα τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).

2. Για ασφαλίσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της 
προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, των 
οποίων τα ασφάλιστρα δεν είχαν πλήρως καταβληθεί 
πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 
επιχείρησης, το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει ως 
αποζημίωση την αξία εξαγοράς, με ανώτατο όριο τα 
τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000).

3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο μπορεί να ζητά από τον 
δικαιούχο κάθε στοιχείο που κρίνει απαραίτητο για τον 
υπολογισμό της αποζημίωσης, και ενδεικτικά απόδειξη 
καταβολής των ασφαλίστρων, πρωτότυπο ασφαλιστή−
ριο ή βεβαίωση ασφάλισης.

Άρθρο 5 
Επικοινωνία

1. Μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων από ασφα−
λίσεις ζωής και τον υπολογισμό της αποζημίωσης σύμ−
φωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης, 
το Εγγυητικό Κεφάλαιο ενημερώνει τους δικαιούχους 
για την αποζημίωση που δικαιούνται, τα πιστωτικά ιδρύ−
ματα μέσω των οποίων θα χωρήσει η καταβολή των 
αποζημιώσεων και την προθεσμία εντός της οποίας 
κάθε δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στις δηλώσεις 
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

Η ενημέρωση των δικαιούχων διενεργείται κατ’ επι−
λογή του Εγγυητικού Κεφαλαίου είτε με την αποστολή 
επιστολής είτε μέσω του διαδικτύου είτε με όποιο μέσο 
το Εγγυητικό Κεφάλαιο κρίνει πρόσφορο.

2. Για την καταβολή της αποζημίωσης, ο δικαιούχος 
γνωστοποιεί εγγράφως και με θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής του στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τραπε−
ζικό λογαριασμό του, τον οποίον τηρεί σε ένα εκ των 
πιστωτικών ιδρυμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου.

3. Ο δικαιούχος δηλώνει, επίσης, προς το Εγγυητικό 
Κεφάλαιο εγγράφως και με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής του, κατ’ ελάχιστον, ότι:

α) έχει στην κατοχή του το πρωτότυπο ασφαλιστήριο 
ή βεβαίωση ασφάλισης και θα το υποβάλει στο Εγγυ−
ητικό Κεφάλαιο, εφόσον του ζητηθεί, 

β) έχει καταβάλει το σύνολο των ασφαλίστρων, σύμ−
φωνα με την σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία, έχει 
δε στην κατοχή του τις σχετικές αποδείξεις, τις οποίες 
θα προσκομίσει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο, εφόσον του 
ζητηθεί,

γ) το ποσό του ασφαλίσματος, της αξίας εξαγοράς ή 
του δανείου, που τυχόν έχει εισπράξει για την ασφάλιση 
ζωής, για την οποία αποζημιώνεται,

δ) το ασφάλιστρο, το ασφάλισμα και η εν γένει ασφα−
λιστική σχέση δεν συνδέεται με ή δεν αποτελεί πράξη 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές 
δραστηριότητες και δεν έχει ασκηθεί κατά δικαιούχων 
της ασφαλιστικής σχέσης ποινική δίωξη για αδίκημα 
προβλεπόμενο στον ν. 3691/2008, όπως εκάστοτε ισχύει, 
και συνδεόμενο με την εν λόγω σχέση,

ε) μετά την καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση δεν διατηρεί καμία αξίωση ένα−
ντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 6 
Τρόπος καταβολής αποζημίωσης

1. Η αποζημίωση καταβάλλεται με πίστωση του τραπε−
ζικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της 
παρούσας απόφασης, εφόσον το Εγγυητικό Κεφάλαιο 
έχει λάβει την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3 
του ίδιου άρθρου.

2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στον τραπεζικό 
λογαριασμό, αποτελεί πλήρη απόδειξη της πληρωμής 
και, συνακόλουθα, της εκπλήρωσης των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου, έναντι των 
δικαιούχων της αποζημίωσης.

3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται, κατόπιν απόφασης 
της Τράπεζας της Ελλάδος, να καταβάλλει στους δικαι−
ούχους την αποζημίωση, που έχει υπολογίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, τμηματικά, με 
καθορισμό είτε συγκεκριμένου, αριθμητικώς προσδιο−
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ριζόμενου, ποσού, είτε ποσοστού της απαίτησης, που 
θα πληρώνεται σε κάθε τμηματική καταβολή. 

Στην εν λόγω απόφαση, που λαμβάνεται μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου, 
καθορίζονται οι όροι και το χρονοδιάγραμμα των τμημα−
τικών καταβολών, λαμβάνονται δε υπόψη τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας από−
φασης και η ανάγκη της μεγιστοποίησης του αριθμού 
των δικαιούχων, που ικανοποιούνται πλήρως σε κάθε 
φάση των τμηματικών καταβολών.

Άρθρο 7 
Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου κατά την διαδικα−

σία αποζημίωσης 

Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγ−
γυητικού Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανατεθεί σε εξω−
τερικό συνεργάτη η επικουρία προς τον σκοπό ολο−
κλήρωσης των διαδικασιών που περιγράφονται στην 
παρούσα. Ο εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να 
διατηρεί εμπιστευτικά τα «Δεδομένα προσωπικού χα−
ρακτήρα» και «ευαίσθητα δεδομένα» που τυχόν περιέρ−
χονται σε γνώση του. 

Ως κριτήρια ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη λαμ−
βάνονται υπόψη α) η συγκέντρωση, από τον εξωτερι−
κό συνεργάτη, των το δυνατό περισσότερων από τις 
απαιτούμενες ειδικότητες, β) το συνολικό κόστος, γ) η 
προηγούμενη εμπειρία σε συναφείς εργασίες και δ) η 
μη ύπαρξη περιπτώσεων ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης 
συμφερόντων. Οι απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επιτρο−
πής, όσον αφορά την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, 
μπορεί να εξειδικεύονται κατά περίπτωση με σχετική 
ενημέρωση των υποψηφίων.

Άρθρο 8
 Τροποποιούμενες Διατάξεις

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
2 της υπ’ αριθμόν 3/26.01.2011 απόφασης της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 1050/30.5.2011) καταργείται.

2. Στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 3/26.01.2011 απόφασης της 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 1050/30.5.2011) προστί−
θεται νέα παράγραφος, με αριθμό 6 ως εξής: 

«Ο ανάδοχος που έχει επιλεγεί σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να 
αποδέχεται, με τους τυχόν αναμορφωμένους, με την 
έννοια της παρ. 3 του άρθρου 9 του Νόμου, όρους, 
ασφαλισμένους ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής 
εταιρίας που δεν είχαν περιληφθεί στη σύμβαση μετα−
βίβασης του χαρτοφυλακίου, οι ασφαλιστικές σχέσεις 
των οποίων αναγνωρίζονται με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση».

Άρθρο 9 
Τελικές Διατάξεις

1. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλει την αποζημίωση 
εντός τριετίας από την παρέλευση της προθεσμίας της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου. 

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν αι−
τιολογημένης εισήγησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου η 
ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται λαμβανο−
μένης υπόψη και της διαδικασίας τμηματικής καταβολής 
των αποζημιώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

2. Στην περίπτωση αναγνώρισης της ιδιότητας του 
ασφαλισμένου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κατά 
την έννοια της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, το Εγγυητικό Κεφά−
λαιο υπολογίζει την αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 
4 της παρούσας απόφασης και την καταβάλλει, εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη παρά−
γραφο του παρόντος άρθρου ή, εφόσον έχει παρέλθει 
η προθεσμία αυτή, εντός μηνός από την σε αυτό κοι−
νοποίηση της τελεσίδικης απόφασης.

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
και στις περιπτώσεις της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου 
για τις ασφαλίσεις ζωής που δεν μεταβιβάζονται. Στην 
περίπτωση αυτή οι προθεσμίες της παρούσας απόφασης 
εκκινούν από την εγκριτική της μεταβίβασης απόφαση 
της Τράπεζας της Ελλάδος, που λαμβάνεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  
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