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    Αριθμ. 134697/Ζ1 (2)
Μετονομασία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολο-

γίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114),

β) του άρθρου 2 του π.δ. 85/2013 (Α' 124),
γ) του π.δ. 70/2015 (Α'114) περί ανασυστάσεως και 

μετονομασίας Υπουργείων,
δ) του π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) του π.δ. 18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων».
2. Την ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 
7/19.12.2017 και 16/31.05.2018).

3. Το αριθμ. 22861/Ζ1/09.02.2018 ερώτημα του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς 
την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το 
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για 
τη μετονομασία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

4. Τη θετική γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφά-
λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (συνεδρίαση αρ. 59η/26.02.2018), που απε-
στάλη με το αριθμ. 5148ΕΞ/20.04.2018 (ορθή επανάληψη 
στις 09/05/2018) έγγραφο της Προέδρου της.

5. Τη αριθμ. Φ.1/Γ/175/102668/Β1/21.06.2018 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως ισχύει, 
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
αποφασίζουμε:

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογί-
ας και Θρησκειολογίας, χωρίς μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Κοινωνι-
κής Θεολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και 
αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα 
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 134694/Ζ1 (3)
Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 εδ. α' του άρθρου 48Α του 

ν. 4485/2017 (Α'114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με τις διατάξεις της περ. α του άρθρου 112 του 
ν. 4547/2018 (Α'102),

β. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ. του π.δ. 18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Το αριθμ. 5137/Φ20/06-07-2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ/ 
115666/Ζ1/9-7-18) έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με το 
οποίο διαβιβάζεται η πρόταση αυτού για την ίδρυση 
Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο ίδρυμα, σύμ-
φωνα με την αριθμ. 187/28-06-2018 (Θέμα 16ο) πράξη 
της Συγκλήτου.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/88ΝΠ/129091/Β1/27-7-2018 ει-
σήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος ή του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης Κέντρο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), η οργάνωση και λειτουργία του 
οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 Α του 
ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του Κέντρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  
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