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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 126114/Β7 (1)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακε−

δονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και 
του Πανεπιστημίου Nantes της Γαλλίας για εκπόνη−
ση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του 
ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πα−
νεπιστημιακού .... και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

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

4. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών και του Πανεπιστημίου Nantes της Γαλλίας 
που εγκρίθηκε με την απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών της συνεδρίας της 14.11.2006.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 τη 
συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι−
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Πανεπι−
στημίου Nantes 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 133420/B7 (2)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 61932/Β7 (ΦΕΚ 

1612,τ. Β΄/22.11.2005) που αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: 
«Στατιστική».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,...... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την Υπουργική Απόφαση Β7/202 (ΦΕΚ 526,τ.
Β΄/6.7.1994) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ.Φ.711/177/Β7/518 (ΦΕΚ 822/τ.Β΄/6.9.1996) Υπουργική 
Απόφαση και αντικαταστάθηκε με την αρ. 61932/Β7 (ΦΕΚ 
1612/τ.Β΄/22.11.2005) υπουργική απόφαση.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Οικο−
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 7.11.2006).

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

Τροποποιούμε την αριθ. 61932/Β7 (ΦΕΚ 1612/τ.Β΄/ 
22.11.2005) υπουργική απόφαση του Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως 
εξής:

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνολικό λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση:

Α. Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας της Κατεύθυνσης 
Στατιστικής (Πλήρους Φοίτησης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 29.400,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 3.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 8.500,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 4.000,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.500,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΠΑ & ΕΛΚΕ
& ΤΜΗΜΑΤΟΣ

13.878,0

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 61.278,0

Β. Ετήσιο κόστος Λειτουργίας των κατευθύνσεων
ii−vi (Μερικής Φοίτησης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 227.800,00

μετακινήσεις 6.500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 41.750,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 24.000,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΠΑ & ΕΛΚΕ
& ΤΜΗΜΑΤΟΣ

105.545,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 405.595,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
     Αριθμ. 133446/B7 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 34808/Β7 (ΦΕΚ 1036/τ.Β΄/1.8.2006) 

Υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο Διατμη−
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πληροφορικής και Δι−
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομι−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Επι−
χειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας....... και άλλες διατάξεις» 
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και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β7/61 (ΦΕΚ 965/τ.Β΄/31.12.1993) Υπουρ−
γική Απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακής Έρευνας 
και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Β7/405 (ΦΕΚ 
1085/τ.Β΄/16.10.1998) Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αριθμ. 
34808/Β7 (ΦΕΚ 1036/τ.Β΄/1.8.2006) υπουργική απόφαση.

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 7.11.2006).

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 34808/Β7 (ΦΕΚ 1036/
τ.Β΄/1.8.2006) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τα εξής:

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. εκτιμά−

ται στα 403.000 ευρώ περίπου τα οποία κατανέμονται 
όπως παρακάτω:

α) Ανθρώπινο δυναμικό  192.000
β) Μετακινήσεις    10.000
γ) Προμήθειες     50.000
δ) Υποτροφίες    19.000
ε) Λειτουργικές δαπάνες   24.000
στ) Κρατήσεις υπέρ Ο.Π.Α.  108.000
  ΣΥΝΟΛΟ  403.000 ευρώ
2. Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί 

από:
i) Εισφορές από Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς,
ii) Δίδακτρα από τους εκπαιδευόμενους».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 133434/B7 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 37437/Β7 (ΦΕΚ 1025τ.Β΄/31.7.2006) 

υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο Διατμη−
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομι−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Διοίκηση Επι−
χειρήσεων: Μ.ΒΑ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−

δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας...... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 37437/Β7 (ΦΕΚ 1025/τ.Β΄/31.7.2006) 
Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργά−
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μ.Β.Α.»».

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Οικο−
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 7.11.2006).

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της αριθ. 37437/Β7 (ΦΕΚ 
1025/τ.Β΄/31.7.2006) υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με 
τα εξής:

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των τριών πρώτων 
εξειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. οι οποίες θα έχουν κοινή δια−
χείριση, εκτιμάται στα 536.000 Ευρώ περίπου τα οποία 
κατανέμονται όπως παρακάτω:

    Κατηγορίες Δαπανών      Ποσό
α) Ανθρώπινο Δυναμικό   325.000 €
β) Μετακινήσεις     52.000 €
γ) Προμήθειες      32.000 €
δ) Υποτροφίες      6.000 €
ε) Λειτουργικές δαπάνες    25.000 €
στ) Κρατήσεις υπέρ Ο.Π.Α.    96.000 €
ΣΥΝΟΛΟ     536.000 €
2. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της εξειδίκευσης 

«Οργάνωσης και Διοίκησης Τηλεπικοινωνιακών Επιχει−
ρήσεων και Οργανισμών για στελέχη επιχειρήσεων» του 
Π.Μ.Σ. εκτιμάται στα 419.000 ευρώ περίπου τα οποία 
κατανέμονται όπως παρακάτω:

    Κατηγορίες Δαπανών    Ποσό
α) Ανθρώπινο Δυναμικό   195.000 €
β) Μετακινήσεις     10.000 €
γ) Προμήθειες      55.000 €
δ) Υποτροφίες     20.000 €
ε) Λειτουργικές δαπάνες    30.000 €
στ) Κρατήσεις υπέρ Ο.Π.Α.  109.000 €
ΣΥΝΟΛΟ     419.000 €
3. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από:
α) Εισφορές από Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς,
β) Δίδακτρα από εκπαιδευόμενους».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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    Αριθμ.139135/B7 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/210 (ΦΕΚ 673/Β΄/3.7.1998) 

υπουργικής απόφασης αναφορικά με το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Πολυ−
μερών και Εφαρμογές της» του Τμήματος Χημείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ... και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 
Α΄) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 
του ν. 3404/2005.

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β7/210 (ΦΕΚ 673/Β΄/3.7.1998) υπουργι−
κή απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Πολυμερών και Εφαρ−
μογές της» του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. 
Β7/196 (ΦΕΚ 1495/Β΄/22.7.1999), και 46818/Β7 (ΦΕΚ 672/
Β΄/30.5.2003) υπουργικές αποφάσεις.

5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη−
νών (συνεδ.10η/15.5.2006 )

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρία 
της 30.6.2006)

7. Το από 18.12.2006 έγγραφο του Διευθυντή του ΠΜΣ 
προς το ΥΠΕΠΘ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Β7/160 (ΦΕΚ 511/Β΄/4.7.1994) 
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
που αφορά στο ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη των Πολυμε−
ρών και Εφαρμογές της» του Τμήματος Χημείας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τα εξής:

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

1. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ εκτιμάται στο ποσό 
των 30.000 € ετησίως το οποίο αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (ευρώ)

Αναλώσιμα 15.000,00

Συντήρηση εξοπλισμού 5.000,00

Προμήθεια εξοπλισμού 10.000,00

Σύνολο 30.000,00

2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί α) 
Από ερευνητικά προγράμματα β) Από Χορηγίες από 
τις βιομηχανίες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 131147/B7 (6)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 70345/

Β7 (ΦΕΚ 1049/τ.Β΄/25.7.2005) που αφορά στο Ελλη−
νογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών IEDUB του Πανε−
πιστημίου Montesquieu − Bordeaux IV με τίτλο «Πλη−
θυσμός − Ανάπτυξη − Στρατηγικές προοπτικές».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας....... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την Υπουργική Απόφαση 70345/Β7 (ΦΕΚ 1049/τ.Β΄/ 
25.7.2005) «Έγκριση λειτουργίας Ελληνογαλλικού Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μη−
χανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογρα−
φικών Σπουδών IEDUB του Πανεπιστημίου Montesquieu 
− Bordeaux IV με τίτλο «Πληθυσμός − Ανάπτυξη − Στρατη−
γικές προοπτικές» με ακρωνύμιο PODEPRO (Population, 
Development, Prospective)».

5. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή−
ματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περι−
φερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(συνεδρίες 11.1.2006 και 10.5.2006).

6. Την από 13.10.2006 επιστολή του υπεύθυνου για 
το ΠΜΣ καθηγητή του Πανεπιστημίου Montesquieu − 
Bordeaux IV.

7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίες 31.3.2006 και 
7.7.2006).

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 70345/Β7 (ΦΕΚ 1049/
τ.Β΄/25.7.2005) Υ.Α., ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» τροποποιείται 
ως εξής
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Η παράγραφος (α)΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Οργάνωση Μαθημάτων
ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

U1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ώρες ECTS

UDm1: Δημογραφική Ανάλυση 15 6

UDm2: Συλλογή δεδομένων 12 5

UDm3: Θεωρία δειγματοληψίας 12 3

UDM4: Διαχείριση δεδομένων 18 3

UDm5: Κοινωνική Δημογραφί* 20 4

UDm6: Προβολές και ανάλυση

 ολιγάριθμων πληθυσμών*
20 4

UDm7: Δημογραφία των υπό ανάπτυξη χωρών* 20 4

 Σύνολο U1 77 21

(*) Μαθήματα επιλογής, απαιτείται η κατοχύρωση ενός 
εκ των προσφερομένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 77 ώρες (21 ECTS/AM)

U2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ώρες ECTS

UDV1: Θεωρία της Ανάπτυξης 15 4

UDV2: Ολοκλήρωση και ανάπτυξη των αναδυόμενων 
χωρών

25 3

UDV3: Πληθυσμός και Ανάπτυξη* 15 2

UDV4: Μετανάστευση και ανάπτυξη* 15 2

UDV5: Αειφόρος ανάπτυξη* 15 2

UDV6: Περιφερειακή ανάπτυξη και βοήθεια
 στην λήψη των αποφάσεων *

15 2

 Σύνολο U2 55 9

 Σύνολο εξαμήνου 132 30

(*) Μαθήματα επιλογής, απαιτείται η κατοχύρωση ενός 
εκ των προσφερομένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 55 ώρες (9 ECTS/AM)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

U3: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ώρες ECTS

UΤ1 : Μέθοδοι και τεχνικές δημογραφικής ανάλυσης 20 4,5

UΤ2: Ανάλυση δεδομένων 26 2

UΤ3: Βάσεις Δεδομένων− Γεωγραφικά
 Συστήματα Πληροφοριών

20 3

UT4: Επεξεργασία δεδομένων και έρευνες πεδίου 15 1,5

UT5: Θεματική Χαρτογραφία 15 1,5

UΤ6: Τηλεπισκόπιση* 15 1,5

UΤ7: Μεθοδολογία της έρευνας* 15 1,5

Σύνολο U3 111 13

(*) Μαθήματα επιλογής, απαιτείται η κατοχύρωση ενός 
εκ των προσφερομένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΕΘΟΔΟΙ − ΤΕΧΝΙΚΕΣ − ΕΡΓΑΛΕΙΑ 111 
ώρες (13 ECTS/AM)

U4: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ώρες ECTS

Uprol: Έννοιες, εργαλεία, veille 10 1,5

Upro2: Δημογραφικές στρατηγικές προοπτικές 12 1,5

Upro3: Τομεακές στρατηγικές προοπτικές −μελέτη 
περατώσεων

14 2

Upro4: Χωρικές στρατηγικές προοπτικές − μελέτη 
περιπτώσεων

16 2

 Σύνολο U4 52 7

 Σύνολο εξαμήνου 163 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 52 ώρες (7 
ECTS/ΔΜ)

U5: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 μήνες

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

U6: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ECTS/AM)

ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ: 295 ΩΡΕΣ, 60 ECTS

2. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος 

ανέρχεται σε 35.000 ευρώ. Το κόστος αυτό θα καλυφθεί 
κατά ένα μέρος από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Παν. Θεσσαλίας, ενώ προβλέπεται και η οικονομική ενί−
σχυση του προγράμματος από χορηγίες (12.000 ευρώ). 
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ αναλύεται ως εξής:

Εξοπλισμός     12.000 ευρώ
Αναλώσιμα     2.000 ευρώ
Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών 6.000 ευρώ
Δαπάνες μετακινήσεων   4.000 ευρώ
Εκδηλώσεις
(διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια κτλπ)  4.000 ευρώ
Εκπαιδευτικό υλικό    2.000 ευρώ
Έξοδα προβολής    2.000 ευρώ
Εργασίες μεταπτυχιακών Φοιτητών  3.000 ευρώ
 Σύνολο  35.000 ευρώ»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 72725/B7 (7)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 11027/Β7 

(ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12.5.2003) που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήμα−
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας με τίτλο: Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης 
και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
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σης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) 
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ...... και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 
23 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του 
Πανεπιστημιακού .... και άλλες διατάξεις».

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευτικών «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 11027/Β7 (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12.5.2003) 
Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη−
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τίτλο: Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή 
Διδακτικού Υλικού».

5. Την 3940 πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕ−
ΑΕΚ II για την χρηματοδότηση έργων με τίτλο «Νέα 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. Την υπ’ αριθμ. πρ. 2879/14.2.2006 απόφαση του Ει−
δικού Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των 
έργων στο πλαίσιο της με αριθμ. πρ. 3940/30.4.2002 
πρόσκλησης.

7. Το αριθμ. πρ. 7939/12.4.2006 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην 
έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου 
και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Νέα Προ−
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας».

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ. Σ.Ε.Σ. του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 29.6.2006)

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 7.7.2006).

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

Αντικαθιστούμε από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 
την υπουργική απόφαση 11027/Β7 (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12.5.2003) 
έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: Σύγχρονα Περιβάλλοντα 
Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού, ως εξής:

΄Αρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2007−2008 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονα Περιβάλ−
λοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις 
διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν.2083/1992.

΄Αρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών: α) 
σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο σύγχρο−
νων περιβαλλόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται μεταξύ άλ−
λων από εποικοδομητικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις, 

συνεργατικές διαδικασίες μάθησης, και από τη λειτουρ−
γική ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, και β) 
στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλι−
κού (βιβλία, φυλλάδια εργασίας, εκπαιδευτικό λογισμικό) 
ποιότητας, σύμφωνα με τα πορίσματα των πιο πρόσφατων 
ερευνών της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, ανα−
γκαίου για τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε σύγχρονα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

2. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις 
προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το ΠΤΔΕ. Το ΠΜΣ 
προσφέρει εξειδικεύσεις, οι οποίες θα καλύψουν υπαρ−
κτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλουν στην 
αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
καθώς και κλάδων που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
σε τομείς που σχετίζονται με την Εκπαίδευση (εκδοτικοί 
οίκοι, εταιρίες παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού, 
κ.τλ.).

΄Αρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής 

κατευθύνσεις:
α) «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και ανάπτυξη 

διδακτικού υλικού στις θετικές επιστήμες» και
β) «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και ανάπτυξη 

διδακτικού υλικού στις ανθρωπιστικές επιστήμες».
2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα γνωστικά αντικεί−

μενα που θεραπεύει το ΠΤΔΕ.

΄Αρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

1. Για το ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών 
ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλο−
δαπής καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου. Ειδικότερα, για την κάθε κα−
τεύθυνση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ως εξής:

Α΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων 
(πλην Σχολών ΦΠΨ) και β) Απόφοιτοι σχολών Θετικών 
Επιστημών ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών που 
έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ.

Β΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημά−
των και β) Απόφοιτοι σχολών Επιστημών του Ανθρώπου 
(πλην Παιδαγωγικών Τμημάτων).

2. Η Γ.Σ.Ε. Σ. μπορεί να αποφασίσει για την εισαγωγή 
πτυχιούχων και άλλων τμημάτων στις 2 κατευθύνσεις. 
Σε περίπτωση που σε κάποια κατεύθυνση υπάρξει έλλει−
ψη επιτυχόντων σε κάποια υποκατηγορία πτυχιούχων, 
ο αριθμός συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες της 
άλλης υποκατηγορίας.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή και την 
εγγραφή στο ΠΜΣ είναι η αποδεδειγμένη γλωσσική 
επάρκεια των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα, η οποία 
να πιστοποιείται με τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου του−
λάχιστον Β2 (π.χ. Lower).

4. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτο−
χοι των εν λόγω ΠΜΣ καθώς και κάτοχοι άλλων ΜΔΕ 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

΄Αρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των 
κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το ΜΔΕ σε τρία (3) 
εξάμηνα (στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο οι φοιτη−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25999

τές παρακολουθούν μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο 
εκπονούν διπλωματική εργασία) και για το Δ.Δ. σε τρία 
(3) τουλάχιστον έτη από την εγγραφή στο Δ.Δ.

΄Αρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. α) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
προσφέρονται 8 μαθήματα των οποίων οι τίτλοι δίνο−
νται στον πίνακα 1. Από αυτά τα τρία (3) πρώτα είναι 
υποχρεωτικά και διδάσκονται στο α’ εξάμηνο. Τα μα−
θήματα 4 και 5 είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο 
β΄ εξάμηνο στην Α΄ Κατεύθυνση. Τα μαθήματα 6 και 7 
είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο β΄ εξάμηνο στη 
Β΄ Κατεύθυνση. Το μάθημα 8 είναι υποχρεωτικό και δι−
δάσκεται στο β΄ εξάμηνο και στις δύο Κατευθύνσεις.

Πίνακας 1

Μαθήματα Χαρακτηρισμός

1. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης, καινοτομι−
κά περιβάλλοντα διδασκαλίας και διδακτική 
πράξη

Υ − α΄ εξαμήνου

2. Η εκπαιδευτική έρευνα και οι μέθοδοι της Υ − α΄ εξαμήνου

3. Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ − Ανάπτυξη 
διδακτικού υλικού

Υ − α΄ εξαμήνου

4. Διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επι−
στήμες Ανάπτυξη διδακτικού υλικού

− Υ − β΄ εξαμήνου, Α΄
Κατεύθυνσης

5. Διδασκαλία και μάθηση στα μαθηματικά − 
Ανάπτυξη διδακτικού υλικού 

 Υ − β΄ εξαμήνου, Α΄
Κατεύθυνσης

6. Διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας − Ανά−
πτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου, Β΄
Κατεύθυνσης

7. Διδασκαλία και μάθηση της ιστορίας και της 
λογοτεχνίας − Ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου, Β
Κατεύθυνσης

8. Διαθεματικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευ−
ση και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου, Α΄
& Β΄ Κατεύθυνσης

β) Παράλληλα με τα μαθήματα, στο ΠΜΣ προσφέρο−
νται σεμινάρια όπως περιγράφονται στον πίνακα 2. Από 
αυτά, τα σεμινάρια με αριθμό 1, 2, 3 και 5 είναι υποχρε−
ωτικά, ενώ το 4 είναι προαιρετικό.

Πίνακας 2
1. Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού 
ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ.

2. Σεμινάρια για την εκμάθηση του στατιστικού πα−
κέτου SPSS

3. Σεμινάρια για την εκμάθηση διαδικασιών αναζήτη−
σης διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων (ERIC, HEALINK, κ.ά.) και σε ηλεκτρονικούς 
καταλόγους βιβλιοθηκών

4. Σεμινάρια για την εκμάθηση εργαλείων ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού λογισμικού

5. Σεμινάρια για την καθοδήγηση της διπλωματικής 
εργασίας

2. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:
α) Κάθε υποψήφιος οφείλει στην αίτηση του να επι−

λέξει μία από τις δύο υφιστάμενες κατευθύνσεις του 
προγράμματος. Μπορεί επίσης να επιλέξει και την άλλη 
κατεύθυνση ως δεύτερη προτίμηση του, οπότε, εάν δεν 
εισαχθεί στην κατεύθυνση της πρώτης επιλογής του, 
θεωρείται υποψήφιος για τη δεύτερη.

β) Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος δι−
αρκεί 12 εβδομάδες και επί τρεις διδακτικές ώρες ανά 
εβδομάδα. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 
γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτα−

σης ή/και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες 
που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.

γ) Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται 
στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρο−
γραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως πρόσκληση αλλοδαπού 
διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην Αγγλική, 
Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.

δ) Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω−
τική. Απουσία σε περισσότερες του 1/4 των ωρών διδα−
σκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής 
ή η φοιτήτρια να το παρακολουθήσει εξαρχής.

ε) Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρα−
κολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 6 μαθήματα 
όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω κατά το πρώτο 
και δεύτερο εξάμηνο, η επιτυχής παρακολούθηση των 
υποχρεωτικών σεμιναρίων, καθώς και η εκπόνηση κατά 
το τρίτο εξάμηνο πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας 
υπό την επίβλεψη δύο μελών ΔΕΠ. Η Διπλωματική Ερ−
γασία υποβάλλεται και υποστηρίζεται μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ.

3. Η διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώ−
ματος ορίζεται στο άρθρο 12, παρ. 5 του ν. 2083/1992.

΄Αρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορί−
ζεται σε 28. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων και η 
κατανομή τους ανά κατεύθυνση καθώς και η αναλογία 
της κάθε υποκατηγορίας πτυχιούχων ανά κατεύθυνση 
καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του ΠΤΔΕ. Σε κάθε κατεύ−
θυνση η αναλογία των πτυχιούχων Παιδαγωγικών τμη−
μάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% των θέσεων 
που προκηρύσσονται.

΄Αρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ, μέλη ΔΕΠ 
από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή επισκέπτες 
καθηγητές της αλλοδαπής και ερευνητές από αναγνω−
ρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδα−
πής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12, παρ. 3 του 
ν.2083/1992.

΄Αρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την λειτουργία του ΓΙ.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται οι 
χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο−
πλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος.

΄Αρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2012−2013.

΄Αρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από 
το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις 31.8.2008 και το 
συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

α) Αμοιβές (μέλη Δ.Ε.Π., συμβασιούχοι διδάσκοντες,
εξωτ. συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό) 166.875 €
β) Δαπάνες μετακινήσεων    50.000 €
γ) Δαπάνες για δημοσιεύσεις,
αναλώσιμα και άλλες προμήθειες   98.625 €
δ) Δαπάνες εξοπλισμού    7.000 €
  ΣΥΝΟΛΟ    322.500 €
2. α) Από 1.9.2008 το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπο−

λογίζεται στο ποσό των 23.000 ευρώ και αναλύεται 
ως εξής:
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α) Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών   10.000 €
β) Δαπάνες μετακινήσεων   7.000 €
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα
 και άλλες προμήθειες   3.000 €
δ) Δαπάνες νια δημοσιότητα
 και δημοσιεύματα 3.000 €
 ΣΥΝΟΛΟ  23.000 €
β) Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από τις εξής 

πηγές χρηματοδότησης:
i. Τακτικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Θεσ−

σαλίας.
ii. Ερευνητικά προγράμματα του ΠΤΔΕ.
iii. Χορηγίες

΄Αρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ έως το ακα−
δημαϊκό έτος 2006−2007, ακολουθούν το πρόγραμμα 
σπουδών που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12.5.2003 και το ΠΜΣ 
θα λειτουργήσει κατά αυτό τον τρόπο μέχρι το ακα−
δημαϊκό έτος 2007−2008. Μετά το πέρας της περιόδου 
αυτής, το ΠΜΣ θα λειτουργήσει με βάση τη νέα δομή 
όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα του παρόντος.

2. Όσα θέματα αφορούν στο ΠΜΣ του ΠΤΔΕ και δεν 
περιγράφονται στο σχετικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΜΣ ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και 
τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 91178/B7 (8)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ−
στημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολι−
στικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα − Κλασ−
σική Ομοιοπαθητική».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄), του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ 156 τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες 
διατάξεις», του άρθρου 5 παρ. 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114 τ.Α΄) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και 
ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και 
του άρθρου 23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση 
θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα 
... και λοιπές διατάξεις».

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενι−
κής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(συνεδρία 8.6.2006).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 29.6.2006).

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολι−
στικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα −Κλασσική 
Ομοιοπαθητική» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ−
στημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ολι−
στικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα −Κλασσική 
Ομοιοπαθητική», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρ 10−12 
του ν.2083/1992.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η δημιουργία, ολοκλήρω−
ση, και μετάδοση θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης 
στο διεπιστημονικό πεδίο των ολιστικών εναλλακτικών 
θεραπευτικών συστημάτων και ειδικότερα στον χώρο 
της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, καθώς και ο καθορι−
σμός του ρόλου της στο χώρο της υγείας. Το Π.Μ.Σ 
φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του αντικει−
μένου του με σκοπό:

α) Την μεταπτυχιακή εξειδίκευση Ιατρών και Οδοντιά−
τρων η οποία οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Μετα−
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη θεωρία 
και εφαρμογή Ολιστικών Εναλλακτικών Θεραπευτικών 
Συστημάτων και ειδικότερα στον χώρο της Κλασσικής 
Ομοιοπαθητικής.

β) Την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο γενικό−
τερο γνωστικό χώρο της Θεωρίας, Σχεδίασης, και των 
εφαρμογών Πολύπλοκων Συστημάτων, και ειδικότερα 
στο γνωστικό χώρο των Ολιστικών Εναλλακτικών Θε−
ραπευτικών Συστημάτων και της Κλασσικής Ομοιοπα−
θητικής, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται άμεσα η 
έμμεσα με τη Συστημική Θεωρία / Συστημική Σκέψη, 
και γενικότερα την Θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων 
(Αυτόνομα, Αυτοοργανωτικά / Αυτοποιητικά, Προσαρμο−
στικά Συστήματα), και την Βιοσημειολογία, και το ρόλο 
τους στη θεωρητική δόμηση και τις εφαρμογές της 
Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και των Ολιστικών Εναλ−
λακτικών Θεραπευτικών Συστημάτων.

γ) Την οργάνωση της γνώσης στον χώρο των ολιστι−
κών εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων και ειδι−
κότερα της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής σε Ακαδημαϊκό 
επίπεδο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπεια αυτού αναμένεται 
να είναι η συνεισφορά στην γενικότερη αναγνώριση 
και δόμηση καθώς και την θεσμοθέτηση του γνωστικού 
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περιεχομένου της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και των 
εφαρμογών της.

δ) Τη δημιουργία και εφαρμογή ενός θεσμοθετημένου 
προγράμματος σπουδών για την καλύτερη μετεκπαίδευ−
ση επιστημόνων και ερευνητών σε αυτό το γνωστικό 
αντικείμενο σε διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία με 
Ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

2. Βασικά στοιχεία του επιστημονικού αντικειμένου 
του ΠΜΣ είναι η ολιστική θεώρηση και κατ’ επέκταση 
η διεπιστημονικότητα. Συμπεριλαμβάνονται γνωστικές 
περιοχές όπως της Συστημικής Θεωρίας / Συστημικής 
Σκέψης (Systems Theory, Systems Thinking), η Θεωρία 
της Πολύπλοκων Συστημάτων (Complex Systems Theory), 
Βιοσυστήματα (Biosystems), Βιοσημειολογία (Theory of 
Biosemiotics) κ.τλ. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν το 
εύρος του διεπιστημονικού πεδίου στο οποίο πρέπει να 
βασίζεται ένα ΠΜΣ ολιστικών Εναλλακτικών Θεραπευ−
τικών Συστημάτων όπως η κλασσική Ομοιοπαθητική, 
και υποδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας του μέσα 
σε ένα καθαρά διεπιστημονικό χώρο ο οποίος διέπε−
ται από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και του 
οποίου ο πυρήνας είναι η Ολιστικότητα της Συστημικής 
Προσέγγισης.

3. Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων, χαρακτηρίζεται από μια ευρύτατη διεπι−
στημονικότητα στην οποία περιέχονται τα πεδία και οι 
έννοιες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, περιλαμ−
βάνονται και συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα 
απαραίτητα για την ολοκληρωμένη υποστήριξη ενός 
ΠΜΣ στην περιοχή αυτή, όπως παραδείγματος χάριν 
οι νέες τεχνολογίες και η σχεδίαση πληροφορίας και 
περιεχομένου που είναι απαραίτητα για την λήψη και  
διαχείριση εξειδικευμένης πληροφορίας που απαιτείται 
στην εφαρμογή της ομοιοπαθητικής πρακτικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Ολι−

στικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα−Κλασσική 
Ομοιοπαθητική».

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στη «Θεωρία, Σχεδίαση, 
και εφαρμογές Πολύπλοκων Συστημάτων».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των 
Ιατρικών και των Οδοντιατρικών Σχολών του Πανεπι−
στημιακού Τομέα της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρι−
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2083/1992.

2. Για την κτήση του Διδακτορικού Διπλώματος γί−
νονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη, κάτοχοι του ΜΔΕ 
του παραπάνω Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Σχεδί−
ασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου ή κάτοχοι ΜΔΕ άλλων Π.Μ.Σ. Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 2 
έτη, δηλαδή σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. 

Κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, γίνεται η διεξαγωγή 
των μαθημάτων. Κατά το τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές 
ασχολούνται κυρίως με την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, και πρακτικής άσκησης.

2. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διδακτορικού 
Διπλώματος (Δ.Δ.) ορίζεται σε επιπλέον τρία (3) κατ’ 
ελάχιστον ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη−
ση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζονται ως 
εξής:

α. Το Π.Μ.Σ. υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) διδακτικά 
εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται επί τουλάχιστον 
δεκατρείς (13) εβδομάδες σύμφωνα με το πίνακα του 
προγράμματος σπουδών. Όλα τα μαθήματα είναι υπο−
χρεωτικά. Μία διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία 
εβδομαδιαία ώρα αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος 
και σε μία έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίων. 
Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική 
και την αγγλική γλώσσα. Κατά την διάρκεια του τέ−
ταρτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλω−
ματική διατριβή, και η πρακτική άσκηση. Η εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής διαρκεί ένα 
εξάμηνο και αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (10) διδακτικές 
μονάδες, και η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε έξη (4) 
διδακτικές μονάδες.

β. Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία / Συστημική Σκέψη 

3θ (3ΔΜ)
2. Θεωρία της Ομοιοπαθητικής Ι 2θ 3ε (3ΔΜ)
3. Σχεδίαση Πληροφορίας − ιστορικό / case taking 2Θ 

3ε (3ΔΜ)
4. Φαρμακολογία Ι 3Θ (3ΔΜ)
5. Εφαρμογές Πληροφορικής 3ε (3ΔΜ)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων (Αυτόνομα Συ−

στήματα / Βιοσημειολογία) 3θ (3ΔΜ).
2. Θεωρία της Ομοιοπαθητικής II 2θ 3ε (3ΔΜ).
3. Σχεδίαση Πληροφορίας − ιστορικό / case taking / 

Repertorisation Ι 3ε 2Θ 3ε (3ΔΜ).
4. Φαρμακολογία II 3Θ (3ΔΜ).
5. Πληροφοριακά Συστήματα − Εφαρμογές 3ε (3ΔΜ)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Στοιχεία Κοινωνιολογίας/ Θεωρίας Επικοινωνίας/ 

3θ (3ΔΜ).
2. Φαρμακολογία III 3θ (3ΔΜ).
3. Σχεδίαση Πληροφορίας − ιστορικό / case taking / 

Repertorisation II 2θ 3ε (3ΔΜ).
4. Κλινική άσκηση ομοιοπαθητικής − παρουσίαση ζω−

ντανών περιστατικών 5ε (3ΔΜ).
5. Μεθοδολογία της Έρευνας 2Θ (2ΔΜ)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
− διπλωματική εργασία (10ΔΜ)
− πρακτική άσκηση σε ομοιοπαθητικό ιατρείο (4ΔΜ)

γ. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:
i. H παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στο σύνολο 

των μαθημάτων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του 
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φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και διδακτικών 
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζό−
μενα στο πρόγραμμα και τον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών, σύμφωνα με το αρ. 12 του ν.2083/1992.

ii. H εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής διατρι−
βής.

iii. H συμπλήρωση 58 διδακτικών μονάδων.
2. Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος απαι−

τείται:
Η συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής σε 

γνωστική περιοχή συναφή με τη «Θεωρία −Σχεδίαση και 
τις εφαρμογές Πολύπλοκων Συστημάτων».

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ 
ανώτατο όριο, σε σαράντα (40) άτομα ανά ακαδημαϊκό 
έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση αυτού του ΠΜΣ θα απασχοληθούν 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου 
ή άλλου ΑΕΙ και διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες μετά από απόφαση 
της ΓΣΕΣ. Στην εκτέλεση των εργαστηριακών και των 
λοιπών συναφών υποστηρικτικών εργασιών του Π.Μ.Σ. 
είναι δυνατόν να συμμετέχουν μέλη του Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδι−
κού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.
Π.) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων, όπως επίσης και επισκέπτες Καθηγητές, 
Διδάσκοντες και Τεχνικό Προσωπικό από αναγνωρι−
σμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς 
και από σχετικούς φορείς και χώρους εφαρμογής των 
εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων, που θα ορί−
ζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 
του ν2083/1992.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο υλικο−
τεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Σχεδί−
ασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου καθώς και διαφόρων χώρων εφαρμογής των 
εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων όπως η Διε−
θνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής στην Αλόννη−
σο στην οποία θα πραγματοποιείται και Εργαστηριακή 
εξάσκηση, και Ομοιοπαθητικών Κέντρων και Ιατρείων 
στα οποία ασκείται η Κλασσική Ομοιοπαθητική από 
ιατρούς μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής 
Ιατρικής.

Άρθρο 10
Διάρκεια

Το παρόν ΠΜΣ θα προσφέρεται έως το ακαδημαϊκό 
έτος 2013 − 2014.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζε−
ται συνολικά σε 320.000 € και αναλύεται ως εξής:

α) Ανθρώπινο δυναμικό   140.000,00 €
β) Συνέδρια, εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές δρα−

στηριότητες    10.000,00

γ) Μετακινήσεις   30.000,00
δ) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.000,00
ε) Υποτροφίες    10.000,00
στ) Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμι−

κού, αναβάθμιση αιθουσών και εργαστηρίων
     80.000,00
ζ) Αναλώσιμα    10.000,00
η) Δημοσιότητα   15.000,00
θ) Άλλες δαπάvες   20.000,00
Γενικό σύνολο    320.000,00
2. Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι:
α) Δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών
β) Χρηματοδότηση από φορείς του ευρύτερου Δημο−

σίου τομέα, όπως π.χ. μέσα από ερευνητικά προγράμ−
ματα της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.λπ.

γ) Άλλα Ερευνητικά προγράμματα
δ) Χορηγίες και δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα σχετικά θέματα που δεν προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
      Αριθμ. 65554/Β7 (9)
Τροποποίηση της αριθμ. 278/Β7 (ΦΕΚ 1817Β΄/29.9.1999) 

Υ.Α. «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης» όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ. 437/Β7 (ΦΕΚ 1383Β΄/22.10.2001) υπουργική 
απόφαση.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114 Α΄) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ−
μιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 
(ΦΕΚ 137 Α΄) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 
του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 278/Β7 (ΦΕΚ 1817Β΄/29.9.1999) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης» όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’αριθμ. 437/Β7 (ΦΕΚ 1383Β΄/22.10.2001) υπουργική 
απόφαση.
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5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 12/613/1.6.2006).

6. Τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδριάσεις 
68/9.3.2005 και 72/7.12.2005).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 278/Β7 (ΦΕΚ 1817/Β΄/29.9.1999) 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 437/Β7 (ΦΕΚ 1383/Β΄/22.10.2001) υπουργική από−
φαση ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων» αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ εγγράφονται πτυχιούχοι Νομικών Τμημάτων 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής και κατ’ εξαίρεση και πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων που θα εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ».

2α. Η πρώτη παράγραφος του εδ. 2 του άρθρου 5 
«Χρονική Διάρκεια» συμπληρώνεται ως εξής:

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η 
ακόλουθη πρόταση: «Στο επίπεδο αυτό είναι δυνατή η 
παρακολούθηση από τον μεταπτυχιακό φοιτητή ενός ή 
δύο μαθημάτων άλλης κατεύθυνσης ύστερα από προη−
γούμενη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.».

2β. Το εδ. 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Το δεύτερο επίπεδο διάρκειας τουλάχιστον έξι 
(6) εξαμήνων που οδηγεί στη λήψη του Διδακτορικού 
Διπλώματος, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ως συνέ−
χεια του πρώτου έναν ακόμη κύκλο σπουδών διάρκειας 
δύο (2) εξαμήνων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα 
και παράλληλη ερευνητική εργασία για την εκπόνη−
ση της Διδακτορικής Διατριβής ή τουλάχιστον δύο (2) 
εξάμηνα ερευνητικής εργασίας. Επίσης, ο υποψήφιος 
πρέπει να εκπονήσει τη Διδακτορική του Διατριβή την 
οποία υποστηρίζει δημόσια σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία».

2γ. Το εδ. 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Στο δεύτερο επίπεδο του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών, εφόσον προσφέρονται σχετικά 
μαθήματα, ισχύει κατ’ αντιστοιχία ό,τι προβλέπεται στο 
εδ. 2 του ίδιου άρθρου».

3. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα−
ται ως εξής

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Οι φοιτητές του προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πρώτου σταδίου πρέπει να παρακολουθή−
σουν ένα κύριο επιστημονικό αντικείμενο και άλλα δύο 
μαθήματα, από τα προσφερόμενα, σε διετή βάση. Τα 
μαθήματα από τα οποία οι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης 
θα επιλέγουν το κύριο επιστημονικό αντικείμενο τους 
είναι κατά κατεύθυνση τα ακόλουθα:

Α. Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου:
i) Αστικό Δίκαιο
ii) Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
iii) Ιστορία του Δικαίου
iv) Εκκλησιαστικό Δίκαιο
ν) Φιλοσοφία του Δικαίου

Β. Κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργα−
σιακού Δικαίου:

i) Εμπορικό Δίκαιο αποτελούμενο από το γενικό μέρος 
του εμπορικού δικαίου, το δίκαιο των εταιρειών, το δί−
καιο των αξιόγραφων, το ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, 
το πτωχευτικό δίκαιο και τις συλλογικές διαδικασίες 
εξυγίανσης και εκκαθάρισης των επιχειρήσεων και το 
ναυτικό δίκαιο.

ii) Δίκαιο της αγοράς αποτελούμενο από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού και το δίκαιο των άϋλων αγαθών.

iii) Κοινωνικό δίκαιο αποτελούμενο από το εργατικό 
(συλλογικό και ατομικό) και το δίκαιο της κοινωνικής 
προστασίας.

iv) Προστασία του Καταναλωτή

Γ. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επι−
στημών:

i) Ποινικό Δίκαιο
ii) Ποινική Δικονομία
iii) Εγκληματολογία − Ποινική Καταστολή

Δ. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επι−
στήμης:

i) Συνταγματικό Δίκαιο
ii) Διοικητικό Δίκαιο
iii) Φορολογικό Δίκαιο

Ε. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών:
i) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Περιεχόμενο: Πηγές του 

Διεθνούς Δικαίου − Σχέσεις Διεθνούς και Εσωτερικού 
Δικαίου − Θεωρία περί Κράτους − Διεθνής Ευθύνη − Ει−
ρηνική Επίλυση Διαφορών − Δίκαιο Συνθηκών).

ii) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Περιεχόμενο: Γενική Θεωρία 
του Ιδ. Δ.Δ. και των συγκρούσεων νόμων, οι επιμέρους 
κανόνες σύγκρουσης και δίκαιο κατάστασης αλλοδα−
πών).

iii) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (Περιεχόμενο: Θεσμικό 
Κοινοτικό Δίκαιο − Κοινοτική Έννομη Τάξη − Κοινοτικό 
Σύστημα Έννομης Προστασίας − Ελευθερία διακίνη−
σης εμπορευμάτων, προσώπων, κεφαλαίων Ανταγω−
νισμός).

2. Τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα είναι είτε 
κάποια από τα μη επιλεγέντα ως κύριο επιστημονικό 
αντικείμενο είτε τα εξής δευτερεύοντα κατά κατεύ−
θυνση:

Α. Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου:
Όλα τα εκάστοτε υπόλοιπα μαθήματα του Τομέα.

Β. Κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργα−
σιακού Δικαίου:

Τα κατ’ επιλογήν μαθήματα του Τομέα.

Γ. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επι−
στημών:

i) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
ii) Ειδικά θέματα Ποινικής Δικονομίας
iii) Σωφρονιστική
iν) Ανακριτική
ν) Θυματολογία

Δ. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επι−
στήμης:

i) Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών και
ii) Πολιτική Ιστορία.

Ε. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών:
i) Εξωτερικές Σχέσεις της Κοινότητας
ii) Κοινοτικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
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iii) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο
iv) Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
ν) Συγκριτικό Δίκαιο
vi) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
vii) Διεθνείς Σχέσεις
viii) Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
ix) Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
χ) Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων».
4. Το άρθρο 7 «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται 

ως εξής
« Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων
Στο πρόγραμμα ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ 

ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά κατεύθυνση. Πέραν 
τούτων μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι μέχρι 
και πέντε (5) συνολικά Δικαστικοί Λειτουργοί ανά κατεύ−
θυνση. Ειδικότερα στην κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών 
και στην Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
Επιστήμης εκτός των Δικαστικών Λειτουργών μπορεί να 
περιλαμβάνονται στους υπεράριθμους και Διπλωματικοί 
Υπάλληλοι ή υπηρετούντες στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, αντίστοιχα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ.72752/B7 (10)
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 569Α/Β7 (ΦΕΚ 1190Β΄/ 

19.11.1998) υπουργική απόφαση έγκρισης του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέα Υλικά και 
Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ... και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 5 παρ. 12γ του ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Δι−
άρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
του Πανεπιστημιακού... .και άλλες διατάξεις».

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

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 63425, 128942/Β7 π.ε. 2830, 4559/Β7 
(ΦΕΚ 382Β΄/1.4.2003) υπουργική απόφαση αντικατά−
στασης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«Υδραυλική Μηχανική» του Τμήματος Πολιτικών Μηχα−

νικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως 
έχει διορθωθεί στο ΦΕΚ 611B΄/19.5.2003 και τροποποιηθεί 
με την υπ’ αριθμ. 39612/Β7 (ΦΕΚ 741/18.5.2004) υπουργική 
απόφαση.

5. Την υπ’ αριθμ. 569Α/Β7 (ΦΕΚ 1190Β΄/19.11.198) υπουργι−
κή απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ «Νέα Υλικά και Τεχνολο−
γίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
αριθμ. 88/Β7 (ΦΕΚ 663/24.5.2000) και 128943, 4549, 8474/
Β7 (ΦΕΚ 361/28.3.2003) υπουργική απόφαση τροποποί−
ησης.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Ε.Δ.Ε του Π.Μ.Σ της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (2η/16.3.2006).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (614/5.7.2006).

8. α) Το γεγονός ότι έληξε η λειτουργία του Π.Μ.Σ 
και

β) την έκθεση πεπραγμένων του Επιστημονικού Υπευ−
θύνου, καθηγητή κ. Καραγιάννη, του ΠΜΣ του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 569Α/Β7 (ΦΕΚ 1190Β΄/ 
19.1.1998) υπουργική απόφαση έγκρισης του Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νέα Υλικά και Τεχνολο−
γίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί με νε−
ότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» τροποποιείται 
ως εξής: «Η λειτουργία του ΠΜΣ παρατείνεται μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 2006−2007».

2. Το άρθρο 11 «Κόστος λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής :

«Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το κόστος του προγράμματος για το ακαδημαϊκό 
έτος 2006−07 εκτιμάται σε 36.000,00 ευρώ και αναλύ−
εται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Δαπάνες μετακινήσεων 3.500,00

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 16.980,00

Δαπάνες υποτροφίας 1.200,00

Δαπάνες δημοσιότητας 1.000,00

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών 9.000,00

Αλλες δαπάνες 4.320,00

Σύνολο 36.000,00

Κύρια πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος για 
το ακαδημαϊκό έτος 2006−07 είναι τα κονδύλια που προ−
έρχονται από τέλη εγγραφής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006
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