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(1)
Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κο−
στολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ακα−
δημαϊκού έτους 2007− 2008.

Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και
κοστολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων
ακαδημαϊκού έτους 2007− 2008.........................................
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση
Επιχειρήσεων» (MSc Management). ................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20200/Β7 (ΦΕΚ 575
τ.Β΄/12.5.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και
Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και
του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο «Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49507/Β7 (ΦΕΚ 1209/
τ.Β΄/6.8.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο
«Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής». ........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60853/Β7 (ΦΕΚ 1676/
τ.Β΄/13.11.2003) υπουργικής απόφασης αντικα−
τάστασης που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήμα−
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης..........................................................................................
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Τραπεζική και
Χρηματοοικονομική» (MSc Banking and Finance). ..
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 23 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και
λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α΄ 87).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 « Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού Ελέγχων και Δαπανών του Κράτους
κ.λπ.» (Α΄ 247).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005/
Α΄98).
δ) Του άρθρου 23 παρ. 7 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128)
ε) Του π.δ/τος 81/2002 (Α΄ 57).
στ) Του π.δ/τος 226/2007 (Α΄ 256) «Περί καθορισμού
του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτι−
κών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
ζ) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948), όπως ισχύει.
η) Της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1944).
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θ) Της υπ’ αριθμ. Φ141/Β3/1402/1984 υπουργικής από−
φασης «Έκδοση, διακίνηση και αποζημίωση των συγγρα−
φέων διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 159).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους
22.000.000 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό
έτος που θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Φ.19−250
ΚΑΕ 1123)
β) Επί του προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων, δαπά−
νη ύψους 14.860.000 ΕΥΡΩ περίπου, για το τρέχον οικο−
νομικό έτος η οποία καλύπτεται από την επιχορήγηση
του Κρατικού Προϋπολογισμού προς τα Πανεπιστήμια
(Φ.19−250 ΚΑΕ 2421), αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 για τα Τμήματα
ή τις Σχολές όπου δεν είναι δυνατόν οι βιβλιοθήκες να
λειτουργήσουν ως δανειστικές ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Τα συγγραφικά δικαιώματα για τα πανεπιστημιακά
συγγράμματα και πανεπιστημιακές παραδόσεις, που
διανέμονται στους φοιτητές και εκδίδονται με δαπάνες
Πανεπιστημίων καθορίζονται σε 2,93 ΕΥΡΩ ανά σελίδα,
ενώ στις περιπτώσεις των συγγραμμάτων ή παραδόσε−
ων που έχουν ήδη εκδοθεί με δαπάνες Πανεπιστημίων
και απαιτείται μόνον η ανατύπωσή τους, προκειμένου
να γίνει η διανομή τους στους φοιτητές καταβάλλονται
συγγραφικά δικαιώματα 1,47 ΕΥΡΩ ανά σελίδα.
2. Για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα του ελευθέρου
εμπορίου που θα διανεμηθούν στους φοιτητές κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 ισχύουν τα εξής:
α) Ως τιμή κοστολόγησης για τα συγγράμματα που εί−
χαν διανεμηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 και
είχαν κοστολογηθεί από την επιτροπή κοστολόγησης
για το ίδιο έτος ισχύει η ίδια τιμή κοστολόγησης, όπως
αυτή αναφέρεται στις οικείες Υπουργικές αποφάσεις,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (ε’) της
παραγράφου αυτής.
β) i) Αυξάνεται κατά 2% η τιμή των συγγραμμάτων που
είχαν διανεμηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006
και είχαν κοστολογηθεί από την επιτροπή κοστολό−
γησης για την ίδια χρονική περίοδο ανεξάρτητα εάν
διανεμήθηκαν ή όχι και κατά το επόμενο της αρχικής
κοστολόγησης ακαδημαϊκό έτος (2006−2007).
ii) Αυξάνεται κατά 2% επί της τιμής που είχαν λάβει
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007, η τιμή των συγ−
γραμμάτων που είχαν κοστολογηθεί από την επιτροπή
κοστολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2004−2005. Στην
περίπτωση που τα συγγράμματα αυτά δεν διανεμήθηκαν
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007, η αύξηση είναι 4%
επί της τιμής του 2004−2005. Οι ανωτέρω χορηγήσεις
ποσοστών γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων
του εδαφίου (ε’) της παραγράφου αυτής.
γ) Όλα τα συγγράμματα που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση των εδαφίων (α’) και (β’) της παραγράφου
αυτής κοστολογούνται από την επιτροπή κοστολόγησης
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
δ) Βελτιωμένες εκδόσεις των συγγραμμάτων των
εδαφίων (α’) και (β’) της παραγράφου αυτής με ποσο−
στό βελτίωσης τουλάχιστον 20% που βεβαιώνεται από
σχετική γνωμοδότηση του οικείου Τομέα ως προς το
ποσοστό βελτίωσης κοστολογούνται από την επιτροπή

κοστολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εφό−
σον αυτό ζητηθεί με αίτηση του εκδότη.
ε) Σε κάθε περίπτωση η τιμή κοστολόγησης των συγ−
γραμμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της τιμής
τους στο ελεύθερο εμπόριο, όπως αυτή δηλώνεται με
υπεύθυνη δήλωση του εκδότη ή επίσημο τιμοκατάλο−
γο που φέρει ημερομηνία έκδοσης και υποβάλλεται με
υπεύθυνη δήλωση του εκδότη. Στην περίπτωση που η
τιμή ενός συγγράμματος των εδαφίων (α) και (β) της
παραγράφου αυτής υπερβαίνει το 70% της τιμής του
στο ελεύθερο εμπόριο, για το ακαδημαϊκό έτος 2007−
2008 η τιμή του μειώνεται και ορίζεται στο 70% της
τιμής του στο ελεύθερο εμπόριο.
στ) Σε περίπτωση διανομής συγκεκριμένου πανεπιστη−
μιακού συγγράμματος κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε
αριθμό αντιτύπων μεγαλύτερο του χίλια (1.000), η τιμή
του, όπως ορίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις και δημο−
σιεύεται στο ΦΕΚ, μειώνεται για τα επιπλέον αντίτυπα
ως ακολούθως:
− Για αριθμό αντιτύπων από 1001 έως 1500 η τιμή
κοστολόγησης μειώνεται κατά 10%
− Για αριθμό αντιτύπων από 1501 έως 2000 η τιμή
κοστολόγησης μειώνεται κατά 20%.
− Για αριθμό αντιτύπων άνω των 2000 η τιμή κοστο−
λόγησης μειώνεται κατά 30%.
Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, που ο αριθμός
των διανεμηθέντων συγγραμμάτων υπερβαίνει τα χίλια
(1000) αντίτυπα, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει
στο Γραφείο Δημοσιευμάτων του οικείου Ιδρύματος
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τον συνολικό
αριθμό αντιτύπων, η οποία θα συνοδεύει τα υπόλοι−
πα δικαιολογητικά, που στέλνονται στην Οικονομική
Υπηρεσία του φορέα εκκαθάρισης και πληρωμής των
βιβλίων. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται
με βάση τις τιμές, που προκύπτουν σύμφωνα με τις
ανωτέρω ρυθμίσεις.
3. Αιτήσεις και δικαιολογητικά κοστολόγησης πανεπι−
στημιακών συγγραμμάτων της προηγούμενης παραγρά−
φου υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 30.6.2008.
4. Ένσταση ως προς την τιμή κοστολόγησης μπορεί
να υποβάλλεται στην επιτροπή κοστολόγησης εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως της σχετικής απόφασης κοστολόγησης. Εκπρό−
θεσμη ένσταση δεν εξετάζεται.
5. α) Στους φοιτητές διανέμεται δωρεάν ένα σύγ−
γραμμα (θεωρίας ή θεωρίας και ασκήσεων) για κάθε
μάθημα του προγράμματος σπουδών, είτε αυτό είναι
υποχρεωτικό είτε επιλογής. Η διανομή ασκήσεων ως
κύριο σύγγραμμα επιτρέπεται μόνο για τα καθαρώς ερ−
γαστηριακά μαθήματα. Στους πτυχιούχους που εγγρά−
φονται στα Πανεπιστήμια ύστερα από κατατακτήριες
εξετάσεις χορηγούνται δωρεάν συγγράμματα.
β) Διανομή και δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο
μάθημα μπορεί να γίνεται σε εντελώς εξαιρετικές περι−
πτώσεις που η ύλη του μαθήματος, όπως περιγράφεται
στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, δεν καλύπτεται
από ένα σύγγραμμα και ύστερα από ειδικά αιτιολογη−
μένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.
Η διανομή ασκήσεων για μαθήματα Τμημάτων Μαθη−
ματικών, Οικονομικών, Πολυτεχνικών Σχολών κ.λ.π κα−
θώς και κωδίκων της ισχύουσας νομοθεσίας σε Τμήματα
Νομικής κ.λ.π. γίνεται εφόσον κρίνεται ως αναγκαίο συ−
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μπλήρωμα του κυρίου συγγράμματος και αιτιολογείται
επαρκώς από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα.
γ) Το σύγγραμμα θεωρείται πως είναι ένα (1) και όταν
το έργο του ίδιου συγγραφέα, για το ίδιο γνωστικό
αντικείμενο, έχει εκτυπωθεί σε δύο (2) ή περισσότερα
τεύχη ή τόμους με την προϋπόθεση ότι η ύλη τους, όπως
περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, δεν
είναι επικαλυπτόμενη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τομέα.
6. Για τα συγγράμματα που εκδίδονται με δαπάνες
Πανεπιστημίων είτε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, είτε
από τον συγγραφέα μέσω του Γραφείου Δημοσιευμά−
των του Πανεπιστημίου, είτε από κάποιον εκδότη για
λογαριασμό του Γραφείου Δημοσιευμάτων του Πανε−
πιστημίου, είτε από τον Ο.Ε.Δ.Β., χορηγείται δωρεάν
χαρτί από τον Ο.Ε.Δ.Β. μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τομέα. Τα σχετικά εντάλματα πληρω−
μής για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκδίδονται με βάση
τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ο.Ε.Δ.Β.
7. Για την περίπτωση διανομής συγγραμμάτων που
εκδίδονται με δαπάνες Πανεπιστημίων, είτε αυτά απο−
τελούν πρώτη εκτύπωση, είτε έκδοση πανεπιστημιακών
παραδόσεων, ισχύουν τα εξής:
Εάν ο αριθμός φοιτητών σε μάθημα στο οποίο προ−
βλέπεται διανομή συγγράμματος με δαπάνες του Πα−
νεπιστημίου είναι μικρότερος των διακοσίων (200) για
μία διετία, η έκδοση γίνεται για τουλάχιστον διακόσια
(200) αντίτυπα, το περίσσευμα των οποίων μπορεί να
διατίθεται σε άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων, ύστερα
από σχετική απόφαση έγκρισης διανομής, ή να διατί−
θεται στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα πρέπει να επιλέγεται από τη Γενική Συ−
νέλευση ή βοήθημα ελευθέρου εμπορίου, το οποίο θα
διανέμεται δωρεάν, ή πανεπιστημιακές παραδόσεις οι
οποίες θα φωτοτυπούνται (όχι από βιβλία), θα συρρά−
πτονται στο Ίδρυμα και θα διανέμονται δωρεάν.
8. Ως προς τη χορήγηση σημειώσεων και γενικά για
τα λοιπά θέματα της διαδικασίας και των λεπτομερειών
έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κοστολόγησης των
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ισχύουν οι διατάξεις
της υπουργικής απόφασης Β3/1402/1984 (Β΄ 159), όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με μεταγενέ−
στερες αποφάσεις και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
9. α) Στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων δεν περι−
λαμβάνονται: Άτλαντες, λεξικά και λευκώματα (εξαι−
ρουμένων των ατλάντων και λεξικών που αποτελούν
διδακτικό υλικό ασχέτως εάν έχουν την μορφολογία
άτλαντα ή λεξικού και αποτελούν το κύριο και μοναδικό
σύγγραμμα στο συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και των
λευκωμάτων για τα τμήματα εικαστικών τεχνών, εικα−
στικών και εφαρμοσμένων τεχνών, επιστημών τέχνης
και θεωρητικών σπουδών τέχνης, εφ’ όσον αποτελούν
το κύριο και μοναδικό σύγγραμμα στο συγκεκριμένο μά−
θημα), καθώς και διδακτορικές διατριβές, βιβλιογραφίες,
μονογραφίες περιορισμένου αντικειμένου, άρθρα και
λοιπά δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο
(εξαιρουμένων των επιστημονικών περιοδικών), κασέτες,
ταινίες (VIDEO κ.λ.π.), δισκέτες, CD, ντοσιέ εργασίας,
παιχνίδια, εκδόσεις τέχνης (συλλογές εικόνων, συλλογές
σχεδίων κ.λ.π.), περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, πανδέκτες,
συνεντεύξεις, και γενικά υλικό που δεν μπορεί να θεω−
ρηθεί Πανεπιστημιακό διδακτικό σύγγραμμα, καθώς επί−
σης ανακοινώσεις συνεδρίων, ανακοινώσεις συμποσίων,
πρακτικά συνεδρίων ή ημερίδων, πρακτικά σεμιναρίων
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(εκτός εκείνων τα οποία έχουν υποστεί επιστημονική
επεξεργασία και δημοσιεύονται στη συνέχεια και αυτό
αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου τομέα). Ει−
δικά για το μάθημα της περιγραφικής ανατομικής για
τα τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής
είναι δυνατή η διανομή άτλαντα ανατομικής ως δεύτερο
διδακτικό σύγγραμμα.
β) Ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος Ξένων
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πα−
νεπιστημίου επιτρέπεται η διανομή γενικών λεξικών,
μονόγλωσσων ή δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων)
και ειδικών ορολογιών για τις δύο γλώσσες εργασίας
τους, καθώς και σε μία της επιλογής τους, σύμφωνα με
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Επίσης, για τους
φοιτητές του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολι−
τισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης επιτρέπεται η διανομή γενικών λεξικών
μονόγλωσσων ή δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων
) και ειδικών ορολογιών για τις Παρευξείνιες γλώσσες,
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
γ) Για τους φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπου−
δών των Πανεπιστημίων επιτρέπεται η διανομή ξενό−
γλωσσων βιβλίων (παρτιτούρες).
δ) Πολυτελείς εκδόσεις συγγραμμάτων κοστολογού−
νται ως απλές εκδόσεις.
10. α) Πανεπιστημιακά συγγράμματα, τα οποία έχουν
εκδοθεί (πρώτη εκτύπωση) και διανεμηθεί για πρώτη
φορά το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 με το σύστημα
των συγγραφικών δικαιωμάτων θα συνεχίσουν και κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 να διανέμονται με το
ίδιο σύστημα.
β) Οι συγγραφείς Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων
τα οποία εκδίδονται αποκλειστικά για τη δωρεάν δια−
νομή στους φοιτητές και δεν διατίθενται στο ελεύθερο
εμπόριο δεν υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δι−
καιολογητικών για κοστολόγηση, να αναφέρουν στην
υπεύθυνη δήλωση τιμή ελευθέρου εμπορίου, εφόσον
δεν υπάρχει, και επομένως δεν ισχύει στην περίπτωση
αυτή ο περιορισμός του εδαφίου (ε’) της παραγράφου
2 της παρούσας απόφασης. Στην ίδια δήλωση ο συγ−
γραφέας δηλώνει με ευθύνη του ότι το συγκεκριμένο
σύγγραμμα δεν διατίθεται στο ελεύθερο εμπόριο κατά
το ίδιο ακαδημαϊκό έτος κοστολόγησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. ΛΕΓΚΑΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Ö
Αριθμ. 50270/B7
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα−
νεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρή−
σεων» (MSc Management).
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−
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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 ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.Α΄) «Διε−
θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄)
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. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία 7.3.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία
7.3.2008).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2008−09 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διε−
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Επι−
χειρήσεων» (MSc Management), ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα−
νεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2008−2009, σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10
έως 12 του ν. 2083/1992, του άρθρου 2 του ν.3391/2005
και του άρθρου 18 του ν. 3577/2007, Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MSc Management)».
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος έχει ως αντικείμενο την παρο−
χή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκη−
ση επιχειρήσεων και απευθύνεται σε φοιτητές και σε
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν
να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη διοίκηση επι−
χειρήσεων.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

• Η ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσό−
ντων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για μια επι−
τυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων προσόντων στη διοίκηση
επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, τεχνολογία και νομική σε
εξειδικευμένους τομείς οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατό−
τητα στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμ−
ματος να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών
καριέρας.
• Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης
μέσω γνώσεων και πρακτικής στις τεχνικές της διοίκη−
σης επιχειρήσεων και ελέγχου
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Δι−
οίκηση Επιχειρήσεων (ΜSc Management)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε−
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί πτυχι−
ούχοι Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3391/2005,
άρθρο 4 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
αρ. 18 του ν. 3577/2007.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι ένα (1)
ημερολογιακό έτoς και περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμη−
να και ένα τρίμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ είναι
είκοσι τέσσερις (24) μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπου−
δών). Παράταση των παραπάνω προθεσμιών γενικώς
δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις
μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από έγκριση της
Γ.Σ. της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Management)»
περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων. Για την από−
κτηση του ΜΔΕ απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) ευ−
ρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συ−
γκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών
φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμμα−
τος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα
1. Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τη Μεταπτυχιακή
εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική εργασία) εφαρ−
μόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προγράμματος.

A/A

Περιγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

I

8 Υποχρεωτικά μαθήματα (30 ώρες το καθένα)

II

ΙΙΙ

Ώρες

ECTS

240

48

4 Μαθήματα Επιλογής (18 ώρες το καθένα)

72

12

Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων

312

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

15

Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων

75
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εξάμηνο

Μάθημα

Ώρες

ECTs

Α

Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Accounting and Finance

30

6

Α

Διαχείριση Λειτουργιών & Πληροφορίας

Operations and
Management

30

6

Α

Διοίκηση Οργανισμών

Management of Organizations

30

6

Α

Ποσοτικές Μέθοδοι

Quantitative Methods

30

6

Marketing

30

6

150

30

A

Μάρκετινγκ

Information

Σύνολο διδακτικών ωρών και
πιστωτικών μονάδων Α΄ Εξαμήνου
Β

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Supply Chain Management

30

6

Β

Στρατηγική & Επιχειρησιακή Πολιτική

Strategy and Business policy

30

6

Β

Επιχειρηματικότητα

Entrepreneurship

30

6

4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διοίκηση

Management

Β

Εταιρική Διακυβέρνηση

Corporate Governance

18

3

Β

Επιχειρηματική Ηθική

Business Ethics

18

3

Β

Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη

Social and Environmental
Responsibility

18

3

Μάρκετινγκ

Marketing

Β

Business to Business Marketing

Business to Business Marketing

18

3

Β

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών

Marketing of Financial Services

18

3

Β

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Consumer Behaviour

18

3

Τεχνολογία

Technology

Β

Κεφάλαιο Επισφαλών Επενδύσεων

Venture Capital

18

3

Β

Καινοτομία Προϊόντος

Product Innovation

18

3

Β

Εμπορικότητα της Επιστήμης και
της Τεχνολογίας

Commercialising Science and
Technology

18

3

Νομικά

Legal

Β

Διοίκηση Εμπορικού Σήματος και
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Brand Management
and Intellectual Property Law

18

3

Β

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Alternative Dispute Resolution

18

3

Β

Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

Litigation in Europe

18

3

Μερικό Σύνολο διδακτικών μονάδων
4 Μαθημάτων Επιλογής και πιστωτικών μονάδων

72

12

Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων Β΄ Εξαμήνου

162

30

Μεταπτυχιακή Εργασία

Dissertation

Γενικό Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων εξαμήνων

15
312

75
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΜΣ προσφέρουν πλή−
ρη κατανόηση των θεμελιωδών λειτουργιών της επιχεί−
ρησης και μία εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η μια
επιδρά πάνω στην άλλη καθώς και την επίπτωσή τους
στην οργάνωση ως σύνολο. Τα υποχρεωτικά μαθήμα−
τα καθιστούν τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν
ικανότητες πρακτικής σκέψης και δεξιότητες άμεσα
συσχετιζόμενες με τη σταδιοδρομία τους.
2. Μαθήματα επιλογής
Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα επιλογής σε
τέσσερις θεματικές ενότητες: Διοίκηση, Μάρκετινγκ,
Τεχνολογία και Νομικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέ−
πει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα από τις παραπάνω
ενότητες.
3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ξεκινάει με
την ολοκλήρωση των μαθημάτων και η διάρκειά της
ορίζεται σε τρεις μήνες.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος σπου−
δών. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα ορίζεται κατ’
έτος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του
ν. 3391/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν.3577/2007.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ θα προέρχονται κατά κύριο
λόγο από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μαθήματα μπορούν να ανα−
τίθενται και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών και Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε Ομό−
τιμους Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές καθώς και σε
Ειδικούς επιστήμονες, σε ερευνητές αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων που έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική
ή συγγραφική δραστηριότητα καθώς και σε επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδι−
κευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το ΠΜΣ θα υλοποιηθεί αρχικά στο κτίριο της «ΠΑΣΕ−
ΓΕΣ» στη Θέρμη του Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι τη μετα−
στέγασή του σε ιδιόκτητες, μόνιμες εγκαταστάσεις. Για
τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά
και ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 450.000€ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης
Κόστος σε €
I. Ανθρώπινο δυναμικό
280.000
II. Υποτροφίες
20.000
IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων
30.000
ΙV. Προμήθεια υλικού
20.000
V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες
10.000
VI. Προμήθεια− Συντήρηση
εξοπλισμού/λογισμικού
40.000
VII. Δαπάνες δημοσιότητας
50.000
Σύνολο
450.000
2. Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ για την κάλυψη
του ανωτέρω κόστους λειτουργίας είναι οι εξής:
• Τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
• Διάφορες χορηγίες, εισφορές ή/και δωρεές
• Έσοδα από τη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμ−
ματα και μελέτες.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Γ.Σ. της Σχολής είναι
υπεύθυνη για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων μέχρι
αυτός να εκδοθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Ö
Αριθμ. 18042/B7
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20200/Β7 (ΦΕΚ 575
τ.Β΄/12.5.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της
Σχολής Θετικών Επιστημών και του Γενικού Τμήμα−
τος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Νανοεπιστή−
μες και νανοτεχνολογίες», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
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»,
του άρθρου 5 παρ 12γ 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. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Την υπ’ αριθμ. 20200/Β7 (ΦΕΚ 575 τ.Β΄/12.5.2003)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Νανοεπιστήμες
και νανοτεχνολογίες” των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας
και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του
Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 53808/Β7 (ΦΕΚ 1268/
τ.Β΄/24.7.2007) υπουργική απόφαση.
5. Την υπ’ αριθμ. 3940/30.4.2002 πρόσκληση υποβολής
προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Νέα Προγράμματα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών».
6. Το υπ’ αριθμ. 29184/18.12.2007 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην
έγκριση της αύξησης του Προϋπολογισμού των Προ−
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, με τη συνημμένη σε αυτό υπ’ αριθμ. 19304/6.9.2007
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμ−
μάτων ΚΠΣ για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού
των έργων με τίτλο «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του έργου με κωδικό 2003ΣΕ44530046 της ΣΑΕ 4453.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
«Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες» του Αριστοτέλει−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 28.11.2007).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
19.12.2007).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 20200/Β7 (ΦΕΚ 575
τ.Β΄/12.5.2003) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, ως προς το άρθρο 11 και κατά το
μέρος που αφορά στο συνολικό κόστος λειτουργίας του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες» που καλύπτεται
από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό
των τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(444.000 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Ö
Αριθμ. 50274/B7
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49507/Β7 (ΦΕΚ 1209/τ.Β΄/
6.8.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ια−
τρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Κλι−
νικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής».
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
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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. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ.Α΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 49507/Β7 (ΦΕΚ 1209/τ.Β΄/6.8.2004)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο ‘’Κλινικές Εφαρμογές της
Μοριακής Ιατρικής’’».
5. Την υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 πρόσκληση υποβολής
προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη χρηματοδότηση έργων
«Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
6. Την υπ’ αριθμ. 2878/14.2.2006 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2006 πρόσκλησης.
7. Το υπ’ αριθμ. 10494/23.5.2006 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην
έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου
και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Αναμόρφω−
ση – Νέα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας».
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του έργου με κωδικό 2004ΣΕ44530174 της ΣΑΕ 4453.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήμα−
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία
12.7.2006).
10. Το απόσπασμα πρακτικού του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία
10.7.2007).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 49507/Β7 (ΦΕΚ 1209/
τ.Β΄/6.8.2004) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται
ως εξής:
1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου που αναφέρεται
στην περίοδο χρηματοδότησης του προγράμματος από
το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ παρατείνεται έως τις 31.8.2008. Το κόστος
λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 103.200 ευρώ και
αναλύεται ως εξής:
α) Αμοιβές για διοικητική και
τεχνική υποστήριξη
21.000 €
β) Δαπάνες μετακινήσεων
3.000 €
γ) Δαπάνες για εργαστηριακά
αναλώσιμα
68.350 €
δ) Δαπάνες γραφικών αναλωσίμων
1.400 €
ε) Προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού
1.350 €
στ) Δαπάνες δημοσιότητας
3.100 €
ζ) Άλλες δαπάνες
5.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
103.200 €».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου, η φράση:
«Από 1.9.2006 έως 31.8.2008 το κόστος λειτουργίας του
ΠΜΣ … αναλύεται ως εξής:» αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά τη λήξη του ΕΠΕΑΕΚ το κόστος λειτουργίας
του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 160.000 ΕΥΡΩ το οποίο ανα−
λύεται ως εξής:».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Ö
Αριθμ. 18066/B7
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60853/Β7 (ΦΕΚ 1676/
τ.Β΄/13.11.2003) υπουργικής απόφασης αντικατάστα−
σης που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
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»,
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. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 60853/Β7 (ΦΕΚ 1676/τ.Β΄/13.11.2003)
υπουργική απόφαση αντικατάστασης, όπως έχει
τροποποιηθεί με την αριθμ. 117203 π.ε/Β7 (ΦΕΚ 573
τ.Β΄/20.4.2007) που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5. Την υπ’ αριθμ. 1881/13.3.2002 πρόσκληση υποβολής
προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη χρηματοδότηση πράξεων
«Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής».
6. Το υπ’ αριθμ. 29184/18.12.2007 έγγραφο της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται
στην έγκριση της αύξησης του Προϋπολογισμού των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΕΠΕ−
ΑΕΚ ΙΙ, με τις συνημμένες σε αυτό αριθμ. 19304/6.9.2007,
19305/6.9.2007 και 19306/6.9.2007 αποφάσεις του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ για τη δια−
μόρφωση του προϋπολογισμού των έργων με τίτλο «Νέα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και «Αναμόρ−
φωση – Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών»
και «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής».
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση
του έργου με κωδικό 2003ΣΕ044530105 της ΣΑΕ 4453.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2/11.12.2007).
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (625/24.1.2008).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 60853/Β7 (ΦΕΚ 1676/
τ.Β΄/13.11.2003) υπουργική απόφαση αντικατάστασης που
αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, ως ακολούθως:
Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως
εξής:
Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ, κατά το
μέρος που καλύπτεται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, διαμορφώνεται
στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (498.500,00€)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Ö
Αριθμ. 41219/B7
(6)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα−
νεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Τραπεζική και Χρη−
ματοοικονομική» (MSc Banking and Finance).
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 1.
2. Τις διατάξεις του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.Α΄) «Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.
3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄) αυτής».
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. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία 7.3.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία
7.3.2008).
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7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2008−09 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Δι−
εθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Τραπεζική
και Χρηματοοικονομική (MSc Banking and Finance)», ως
εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα−
νεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2008−2009, σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10
έως 12 του ν. 2083/1992, του άρθρου 2 του ν.3391/2005
και του άρθρου 18 του ν.3577/2007, Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τραπεζική και Χρηματο−
οικονομική (MSc Banking and Finance)».
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το περιβάλλον της χρηματοοικονομικής με τις απερι−
όριστες ευκαιρίες καριέρας, και τη συνεχή ανάγκη για
οξυδερκή, ικανά και επιχειρησιακά ευέλικτα στελέχη,
είναι μια από τις ελκυστικότερες επιλογές για μεταπτυ−
χιακές σπουδές από φοιτητές με έφεση στις ποσοτικές
μεθόδους. Οι επιχειρήσεις πλέον ζητούν στελέχη με ικα−
νότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις, βαθιά γνώση και
αναλυτική ικανότητα για να μπορούν να επιτύχουν σε
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επιχειρη−
σιακό περιβάλλον. Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα
στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, έχει σχεδιαστεί
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.
Το Πρόγραμμα ενοποιεί πλήρως θεωρία και πράξη και
παρέχει στους φοιτητές τα ακόλουθα:
• Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών
και εφαρμογών της τραπεζικής και χρηματοοικονομι−
κής, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και
τεχνικών ικανοτήτων.
• Βαθιά γνώση στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της
τραπεζικής και χρηματοοικονομικής
• Εστίαση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων
επιχειρηματικών κλάδων
• Κατανόηση διεθνών θεμάτων τραπεζικής και χρημα−
τοοικονομικής κάτω από ένα πολυπολιτισμικό πρίσμα.
• Ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο
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μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα
επιλογών καριέρας στο χώρο της τραπεζικής και χρη−
ματοοικονομικής.
• Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά
αντικείμενα που θα είναι ελκυστικά στους φοιτητές.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη
«Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc Banking and
Finance)»
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε−
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί πτυχι−
ούχοι A.E.I., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 3391/2005, όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι ένα (1)
ημερολογιακό έτoς και περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμη−
να και ένα τρίμηνο για τη συγγραφή της διπλωματικής
εργασίας. Ως μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ
είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών). Παράταση των παραπάνω προθεσμιών γενι−
κώς δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώ−
σεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από έγκριση
της Γ.Σ. της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το ΠΜΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc
Banking and Finance)» περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα
μαθημάτων. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται
εβδομήντα πέντε (75) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες
(ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριό−
τητες του προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται
παρακάτω στον πίνακα 1. Για τις εξετάσεις, τη βαθ−
μολογία και τη Μεταπτυχιακή εργασία (Επιχειρησιακή
Συμβουλευτική εργασία) εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προ−
γράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
A/A

Περιγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

I

8 Υποχρεωτικά μαθήματα (30 ώρες το καθένα)

II

ΙΙΙ

Ώρες

ECTS

240

48

4 Μαθήματα Επιλογής (18 ώρες το καθένα)

72

12

Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων

312

60

Μεταπτυχιακή Εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Εργασία)

15

Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων

75
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εξάμηνο

Μάθημα

Ώρες

ECTs

Α

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Financial Econometrics

30

6

Α

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική

Foundations of Finance

30

6

Α

Εμπορική και Επενδυτική Τραπεζική

Commercial and Investment
Banking

30

6

Α

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση

Financial Reporting and
Analysis

30

6

A

Επενδύσεις Σταθερού Εισοδήματος
και Αγορές Συναλλάγματος

Fixed Income and Foreign
Exchance

30

6

Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων Α΄ Εξαμήνου

150

30

Β

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Μέσα

Financial Derivatives

30

6

Β

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Asset Management

30

6

Β

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Corporate Finance

30

6

4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β

Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια

Private Equity

18

3

Β

Χρηματοδότηση

Raising Capital

18

3

Β

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση

Shipping Finance

18

3

Β

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Mergers and Acquisitions

18

3

Β

Χρηματοοικονομική Έργων Υποδομής

Infrastructure Finance

18

3

Διοίκηση Επενδύσεων

Investment Management

Β

Κεφάλαια Αντιστάθμισης

Hedge Funds

18

3

Β

Αναδυόμενες Αγορές

Emerging Markets

18

3

Β

Τεχνική Ανάλυση

Technical Analysis

18

3

Επιχειρηματική Ηθική

Business Ethics

Διοίκηση Κινδύνου

Risk Management

Β

Κίνδυνος Αγοράς

Market Risk

18

3

Β

Σύνθετα Παράγωγα Μέσα

Advanced Derivatives

18

3

Β

Δομημένα Προϊόντα

Structured Products

18

3

Β

Λειτουργικός Κίνδυνος

Operational Risk

18

3

Τραπεζική

Banking

Β

Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ

Basle II

18

3

Β

Οικονομικό Κεφάλαιο

Economic Capital

18

3

Β

Πιστωτικός Κίνδυνος

Credit Risk

18

3

Νομικά

Legal

Β

Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον

Banking Legal Environment

18

3

Β

Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής

Financial Regulation

18

3

Β

Διεθνές Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

International Company and
Trade Law

18

3

72

12

Μερικό Σύνολο διδακτικών μονάδων
4 Μαθημάτων Επιλογής και πιστωτικών μονάδων
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Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων Β΄ Εξαμήνου

162

Μεταπτυχιακή Εργασία

15

Dissertation

Γενικό Σύνολο διδακτικών ωρών και πιστωτικών μονάδων εξαμήνων
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
I. Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΜΣ προσφέρουν
πλήρη κατανόηση των θεμελιωδών λειτουργιών της
τραπεζικής και χρηματοοικονομικής. Τα υποχρεωτικά
μαθήματα καθιστούν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
ικανούς να αποκτήσουν ικανότητες πρακτικής σκέψης
και δεξιότητες άμεσα συσχετιζόμενες με τη σταδιο−
δρομία τους.
II. Μαθήματα επιλογής
Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα επιλογής σε πέ−
ντε θεματικές ενότητες: Χρηματοοικονομική των Επι−
χειρήσεων, Διοίκηση Επενδύσεων, Διοίκηση Κινδύνου,
Τραπεζική και Νομικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει
να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα από τις παραπάνω
ενότητες.
III. Μεταπτυχιακή Εργασία
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ξεκινάει με
την ολοκλήρωση των μαθημάτων και η διάρκεια της
ορίζεται σε τρεις μήνες.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος σπου−
δών. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα ορίζεται κατ’
έτος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του
ν. 3391/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3577/2007.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ θα προέρχονται κατά κύριο
λόγο από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομίας και Διοί−
κησης. Μαθήματα μπορούν να ανατίθενται και σε μέλη
ΔΕΠ άλλων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αλλοδαπής, σε Ομότιμους Καθηγητές, Επι−
σκέπτες Καθηγητές καθώς και σε Ειδικούς επιστήμονες,
σε ερευνητές αναγνωρισμένων ιδρυμάτων που έχουν
επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δρα−
στηριότητα καθώς και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή
σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 2083/1992.

312

30

75

στέγασή του σε ιδιόκτητες, μόνιμες εγκαταστάσεις. Για
τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά
και ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 450.000 € και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Κόστος σε €
I. Ανθρώπινο δυναμικό
280.000
II. Υποτροφίες
20.000
IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων
30.000
ΙV. Προμήθεια υλικού
20.000
V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες
10.000
VI. Προμήθεια− Συντήρηση
εξοπλισμού/λογισμικού
40.000
VII. Δαπάνες δημοσιότητας
50.000
Σύνολο
450.000
2. Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ για την κάλυψη
του ανωτέρω κόστους λειτουργίας είναι οι εξής:
• Τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
• Διάφορες χορηγίες, εισφορές ή/και δωρεές
• Έσοδα από τη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμ−
ματα και μελέτες.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Γ.Σ. της Σχολής είναι
υπεύθυνη για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων μέχρις
ότου αυτός εκδοθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Μαρούσι, 17 Απριλίου 2008

Το ΠΜΣ θα υλοποιηθεί αρχικά στο κτίριο της «ΠΑΣΕ−
ΓΕΣ» στη Θέρμη του Ν. Θεσσαλονίκης μέχρι τη μετα−

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02007870605080012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

