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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1135
5 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 25110/Β7/6−5−2004 (ΦΕΚ
753/19−5−2004 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως
έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφο−
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου με τίτλο «Έρευνα για τη τοπική κοινωνική
ανάπτυξη και συνοχή» − Αναμόρφωση του Προ−
γράμματος. ..........................................................................................
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 89573/Β7/1−8−2008
(ΦΕΚ 1650/14−8−2008 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμο−
σμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» − Αναμόρφωση
του Προγράμματος. .....................................................................
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 89579/Β7/1−8−2008
(ΦΕΚ 1650/14−8−2008 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευ−
ρωπαϊκή Ολοκλήρωση» − Αναμόρφωση του Προ−
γράμματος. ..........................................................................................
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 51171/Β7(ΦΕΚ 1018/ τ.Β΄/
24.7.1998) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο−
ποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Επιστήμη των Υπολογιστών» του Τμήματος Πλη−
ροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών−Αναμόρφωση του Προγράμματος........................
Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής
και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τίτλο: «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκα−
τάσταση». ..............................................................................................

1

Αριθμ. 62049/Β7
(1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 25110/Β7/6−5−2004 (ΦΕΚ
753/19−5−2004 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως έχει
τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Έρευνα για τη τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνο−
χή» − Αναμόρφωση του Προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2

3

4

5

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ.11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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 τ.Α΄).
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5. Την υπ’ αριθμ. 25110/Β7/6−5−2004 (ΦΕΚ 753/19−5−2004
τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 35748/Β7/22−7−2008 (ΦΕΚ 1597/11−8−2008 τ.Β΄)
υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Έρευνα για τη τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή»
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 33/2−10−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 16/14−11−2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 678/3−4−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου.
9. Το υπ’ αριθμ. 383/28−2−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 25110/Β7/6−5−2004 (ΦΕΚ
753/19−5−2004 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει
τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Έρευνα για τη τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή»
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 αναμορ−
φωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη
και συνοχή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση
επιστημόνων σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και
συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει: α) στην εξοικείωση
των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνι−
κής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού
αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής
ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πο−
λιτικής καθώς και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων
στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και
κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της
για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρη−
τικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης.
Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινω−
νικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμ−
βάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων
και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και
ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδο−
μένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επε−
ξεργασία. Τέλος επιδίωξη είναι η επεξεργασία εναλλα−
κτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις
τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο

την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσω−
μάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση
κινδύνων για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη
και συνοχή».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Αν−
θρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επι−
χειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Νομικής και Επι−
στημών Πληροφορικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνω−
στικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει: τα μαθή−
ματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τις
πρακτικές ασκήσεις και τις κάθε άλλου είδους εκ−
παιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες καθώς
και την παρουσίαση της πορείας των διπλωματικών
εργασιών σε προγραμματισμένη ημερίδα του Τμήματος
Κοινωνιολογίας.
Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί−
κευσης απαιτείται η επιτυχής συγκέντρωση 90 πιστω−
τικών μονάδων μέσα από τη συμμετοχή του φοιτητή
στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δρα−
στηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, το σύνολο
των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων προέρχεται:
Τριάντα (30) από το α εξάμηνο, τριάντα (30) από το β
εξάμηνο και τριάντα (30) από το γ εξάμηνο στο οποίο
εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία ορίζονται
ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (υποχρεωτικά μαθήματα)
1. Εισαγωγή στις έννοιες και τη θεωρία της Κοινωνι−
ολογίας (5 ECTS).
2. Μεθοδολογία σχεδιασμού εμπειρικής κοινωνικής
έρευνας (5 ECTS).
3. Κοινωνική συνοχή και ακραίες κοινωνικές ανισότη−
τες. Τοπικές εκφάνσεις παγκοσμιοποιημένων εξελίξεων
(5 ECTS).
4. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο έγκλημα και την
αντιμετώπισή του (5 ECTS).
5. Κοινωνικός αποκλεισμός, ευάλωτες κοινωνικές ομά−
δες και μορφές κοινωνικής περιθωριοποίησης (5 ECTS).
6. Κοινωνιολογία των οργανώσεων. Οργανωσιακά ζη−
τήματα και ανθρώπινο δυναμικό (5 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ποσοτικές μέθοδοι με εφαρμογές στην κοινωνική
ανάπτυξη και τις ευρωπαϊκές τάσεις (5 ECTS).
2. Καλές Πρακτικές Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ερευ−
νών και Πολιτικών με αντικείμενο την Κοινωνική Ανά−
πτυξη και την Κοινωνική Συνοχή (5 ECTS).
Δύο (2) Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από
τα κάτωθι:
1. Έρευνα με αντικείμενο την κοινωνική συνοχή και
ακραίες κοινωνικές ανισότητες (10 ECTS).
2. Έρευνα στον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και τις μορφές κοινωνικής περιθω−
ριοποίησης (10 ECTS).
3. Έρευνα με αντικείμενο την παραβατικότητα, την
εγκληματικότητα και την αντεγκληματική πολιτική (10
ECTS).
4. Έρευνα με αντικείμενο τις οργανώσεις και επιχει−
ρήσεις στον κοινωνικό τομέα (10 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30
ECTS).
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοι−
τητές ετησίως.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

α. Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

4.000,00 €

β. Εκδόσεις, σεμινάρια και άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

4.500,00 €

γ. Μετακινήσεις

4.800,00 €

δ. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού

4.000,00 €

ε. Αναλώσιμα

1.700,00 €

στ. Διάφορες δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

500,00 €
19.500,00 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των
μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως:
χορηγίες, δωρεές κτλ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2013−14 θα περατώσουν
τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προη−
γούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, κα−
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί το
σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι−
στημών. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών διαθέτει στη
Μυτιλήνη άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις, εγκατάστα−
ση Η/Υ και δικτύων και βιβλιοθήκη.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020 − 2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ−
γίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρ−
χεται στο ποσό των 19.500,00 ευρώ και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 62045/Β7
(2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 89573/Β7/1−8−2008 (ΦΕΚ
1650/14−8−2008 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφο−
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαί−
ου με τίτλο «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη
και Κλινική Κοινωνιολογία» − Αναμόρφωση του Προ−
γράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

16280

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 89573/Β7/1−8−2008 (ΦΕΚ 1650/14−8−2008
τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοι−
νωνιολογία».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 34/30−10−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 16/14−11−2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 678/3−4−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου.
9. Το υπ’ αριθμ. 383/28−2−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 89573/Β7/1−8−2008 (ΦΕΚ
1650/14−8−2008 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοι−
νωνιολογία» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαί−
ου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 ανα−
μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη
και Κλινική Κοινωνιολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμο−
σμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» είναι:
α) η ανάλυση και διάγνωση του αστικού χώρου και
των περιβαλλοντικών προβλημάτων,
β) η κοινωνική, περιβαλλοντική και αισθητική παρέμβα−
ση σε μικρο/μακρο − επίπεδο, όπως γειτονιές, συνοικίες,
κοινότητες και περιφέρειες,
γ) η σύνθεση μεταξύ της επιστημονικής ανάλυσης
και διάγνωσης του χώρου και του περιβάλλοντος
καθώς και των πολιτικών και αισθητικών παρεμβά−
σεων στα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών και
του κράτους,

δ) η δημιουργία νέων θεωρητικών μοντέλων και με−
θόδων ανάλυσης για τα αστικά και περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Στόχοι του ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη
και Κλινική Κοινωνιολογία» είναι:
α) η εκπαίδευση ερευνητών και επιστημόνων ως προς
την ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης κοινωνικών και
χωρικών / περιβαλλοντικών φαινομένων,
β) η διεπιστημονική διεύρυνση των σύγχρονων αστι−
κών / περιβαλλοντικών προβλημάτων με κοινωνιολο−
γικές, ψυχολογικές, χωρικές και αισθητικές μεθόδους,
γ) η ανάπτυξη της εγρήγορσης της κοινωνικής συνο−
χής, της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και του κοι−
νωνικού κεφαλαίου με την εφαρμογή παρεμβατικών και
κλινικών μεθόδων,
δ) η εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης, αυτοδιοί−
κησης και επιχειρήσεων σε θέματα αστικού χώρου και
περιβάλλοντος.
Τα αστικά και ανθρωπογενή περιβαλλοντικά προβλή−
ματα αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο ως κε−
ντρική συνιστώσα της κοινωνικής θεωρίας και έρευνας
λόγω: α) της διαρκούς μείωσης της ποιότητας της ζωής,
β) των διαρκώς αυξανόμενων αρνητικών επιπτώσεων
στον άνθρωπο και τη φύση και γ) των κινητοποιήσεων
των πολιτών με πολλαπλούς σκοπούς όπως την βελτίω−
ση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση και προστα−
σία του περιβάλλοντος, την αλλαγή του τρόπου ζωής
και την εκπαίδευση σε μια νέα κοινωνική και αισθητική
αντίληψη του αστικού χώρου και του φυσικού περιβάλ−
λοντος. Στην ενεργοποίηση των πολιτών συμμετέχουν
σήμερα ολοένα και περισσότεροι ειδικοί: αρχιτέκτονες
και πολεοδόμοι, κοινωνιολόγοι και καλλιτέχνες, ιατροί
και ψυχολόγοι, νομικοί και κοινωνικοί λειτουργοί. Σε
αυτό το πλαίσιο η κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και
αισθητική ανάλυση του αστικού και φυσικού χώρου και
των συναφειών μεταξύ κοινωνίας και περιβάλλοντος
δημιουργεί ένα πλαίσιο στήριξης, τροφοδότησης με
γνώσεις όλων των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των
ειδικών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και
Κλινική Κοινωνιολογία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ, για τη λήψη του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί πτυχι−
ούχοι Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Επιστη−
μών Υγείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών επιστημών
Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας, Σχολών Καλών Τεχνών,
Σχολών Νομικής, Σχολών Διοίκησης, πανεπιστημίων της
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:
Κάθε μάθημα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου
αντιστοιχεί σε επτάμισι (7,5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η
έρευνα πεδίου / το πρακτικό πρόγραμμα του τρίτου εξα−
μήνου αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνο−
λικά οι απόφοιτοι πρέπει να συγκεντρώσουν ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες ECTS, δηλαδή τριάντα (30) ανά εξάμηνο.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή,
κατά περίπτωση, στην αγγλική.
Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ
έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
1. Κοινωνιολογία του αστικού χώρου και του περιβάλ−
λοντος (7,5 ECTS).
2. Αντίληψη, αισθητική και διαμόρφωση του χώρου και
του περιβάλλοντος (7,5 ECTS).
3. Κλινική Κοινωνιολογία (7,5 ECTS).
4. Η ποιότητα ζωής και η αποτίμησή της (7,5 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.
Β΄ Εξάμηνο
1. Πολεοδομικές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στον
αστικό χώρο (7,5 ECTS).
2. Πολιτική προστασία και κοινωνικό−πολιτισμικό κε−
φάλαιο (7,5 ECTS).
3. Παρεμβατική κλινική κοινωνιολογία και ψυχική υγεία
(7,5 ECTS).
4. Σχέδια και προγράμματα αειφορικής αστικής ανά−
πτυξης (7,5 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.
Γ΄ Εξάμηνο
1. Έρευνα πεδίου και πρακτικά προγράμματα με ιδιαί−
τερη έμφαση στα αστικά σημεία σύγκρουσης (10 ECTS).
2. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (20 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ−
γίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρ−
χεται στο ποσό των 48.750,00 ευρώ και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτα−
το όριο, σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, κα−
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιούνται οι κτη−
ριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο υλικοτε−
χνικός εξοπλισμός του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020 − 2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΔΑΠΑΝΕΣ
α. Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

ΚΟΣΤΟΣ
24.000,00 €

β. Εκδόσεις και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

6.000,00 €

γ. Μετακινήσεις

6.000,00 €

δ. Έντυπα και Γραφική ύλη

2.400,00 €

ε. Εξοπλισμός

6.000,00 €

στ. Τεχνική υποστήριξη − Αναλώσιμα

3.000,00 €

ζ. Δημοσιότητα

600,00 €

η. Διάφορες δαπάνες

750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

48.750,00 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των
μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως:
χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2013−14 θα περατώσουν
τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προη−
γούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 62046/Β7
(3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 89579/Β7/1−8−2008 (ΦΕΚ
1650/14−8−2008 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλή−
ρωση» −Αναμόρφωση του Προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
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2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 89579/Β7/1−8−2008 (ΦΕΚ 1650/14−8−2008
τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 33/2−10−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 16/14−11−2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 678/3−4−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου.
9. Το υπ’ αριθμ. 383/28−2−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 89579/Β7/1−8−2008 (ΦΕΚ
1650/14−8−2008 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευ−
ρωπαϊκή Ολοκλήρωση» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός
1 Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι να μελετηθούν σε βάθος
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ποιοτικά και
ποσοτικά οι κοινωνικές και θεσμικές δυναμικές και προ−
κλήσεις που εμφωλεύουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό
χώρο.

2. Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση νέων ερευνη−
τών ικανών να αποτυπώσουν τις κοινωνικές δυναμικές
και ισορροπίες μεταξύ κεντρομόλων και κεντρόφυγων
κοινωνικών και θεσμικών δυνάμεων σχετιζόμενων με
την ολοκλήρωση της Ευρώπης.
3. Το εν λόγω ΠΜΣ έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα.
Η προοπτική αυτή πρέπει να γίνει κατανοητή ως ένα
χρήσιμο μέσο για την εμπέδωση όλων εκείνων των προ−
κλήσεων που γνωρίζει η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευ−
ση. Μεταξύ των προκλήσεων αυτών, σημαντικές θεω−
ρούνται εκείνη, που καθιστά την ανώτατη ευρωπαϊκή
εκπαίδευση ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και,
ιδιαίτερα, ως προς τις γειτονικές προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση περιφέρειες.
4. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε συνεργασίες με ειδικούς
επιστήμονες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ειδικευόμενα
στη μελέτη και έρευνα θεμάτων γύρω από τις Ευρωπα−
ϊκές Σπουδές και σε γνωστικά πεδία των νομικών, πολι−
τικών, οικονομικών επιστημών αλλά και της ευρωπαϊκής
πολιτικής κοινωνιολογίας. Οι σχετικές συνεργασίες θα
επιδιωχθούν στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών ερευ−
νητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα δε
με το ισχύον εθνικό δίκαιο, που διέπει τις προσκλήσεις
καθηγητών αλλά και την ερευνητική συνεργασία μεταξύ
Πανεπιστημίου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στις «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνι−
κών, Νομικών, Θετικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Ανθρω−
πιστικών Επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και τμημά−
των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες για την απόκτηση του Με−
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζονται ως εξής:
Το ΠΜΣ υποδιαιρείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξά−
μηνα. Στο πρώτο εξάμηνο προσφέρονται τέσσερα (4)
υποχρεωτικά μαθήματα και στο δεύτερο εξάμηνο προ−
σφέρονται επίσης τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα.
Τα μαθήματα διδάσκονται επί δεκατρείς (13) εβδο−
μάδες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά την
διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχι−
ακή διπλωματική διατριβή.
Γλώσσα εργασίας είναι η ελληνική, ή η αγγλική ή η
γαλλική.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (υποχρεωτικά)
1. Συγκριτική Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογία (7,5 ECTS).
2. Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7,5
ECTS).
3. Μεθοδολογία σχεδιασμού εμπειρικής κοινωνικής
έρευνας με έμφαση στην χωρική διάσταση των Ευρω−
παϊκών Πολιτικών (7,5 ECTS).
4. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές Οικονομικό Πε−
ριβάλλον (7,5 ECTS).
Σύνολο 30 ECTS.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (υποχρεωτικά)
1. Ευρωπαϊκά και διεθνή συστήματα προστασίας των
δικαιωμάτων του ανθρώπου (7,5 ECTS).
2. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Απασχόληση και την
Κοινωνική Προστασία (7,5 ECTS).
3. Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στην κοινωνική ανά−
πτυξη και τις Ευρωπαϊκές Τάσεις (7,5 ECTS).
4. Ευρωπαϊκές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκά Πολιτισμικά
Πρότυπα (7,5 ECTS).
Σύνολο 30 ECTS.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία 30 ECTS.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται
κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοι−
τητές ετησίως.

ΔΑΠΑΝΕΣ
α. Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
β. Δαπάνες μετακίνησης

ΚΟΣΤΟΣ
19.000,00 €
5.000,00 €

γ. Έντυπα και γραφική ύλη
δ. Εξοπλισμός

500,00 €
3.000,00 €

ε. Τεχνική υποστήριξη−Αναλώσιμα
στ. Υποτροφίες

500,00 €
1.000,00 €

ζ. Διάφορες δαπάνες

250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

29.250,00 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των
μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως:
χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κτλ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2013−14 θα περατώσουν
τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προη−
γούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 τ.Α΄).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιούνται οι κτη−
ριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο υλικοτε−
χνικός εξοπλισμός του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020 − 2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ−
γίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των 29.250,00 ευρώ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 62051/Β7
(4)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 51171/Β7(ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/
24.7.1998) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστή−
μη των Υπολογιστών» του Τμήματος Πληροφορικής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών−Αναμόρφω−
ση του Προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄ 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177, τ.Α΄, 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228
τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄)
και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
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3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−8−2005) «Διασφάλι−
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 51171/Β7/10.7.2003(ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/24−7−2003)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Οι−
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιστήμη των
Υπολογιστών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 46562/
Β7/5−7−2005 και 15590/Β7/8−2−2007 υπουργικές αποφάσεις
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οι−
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 6η/10.7.2013)
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ−
νεδρία 1η/ 05.12.2013).
8. To υπ’ αριθμ. 1343/05−07−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονο−
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
9. Το από 25−2−2014 έγγραφο του Επιστημονικού Υπευ−
θύνου του Προγράμματος.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 51171/Β7 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/
24−7−2003) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών των Τμήματος Πληροφορικής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιστήμη
των Υπολογιστών», όπως τροποποιήθηκε με νεότερες
αποφάσεις ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−
2014, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο « Επιστήμη Υπολογιστών»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι γενικά η παρο−
χή στους φοιτητές γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου
στους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογι−
στών.
Για το φοιτητή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί−
κευσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί:
• στην εξασφάλιση της εμβάθυνσης των γνώσεων του
σε έναν από αυτούς τους τομείς,
• στην προετοιμασία του για τη διεκδίκηση θέσεων
υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πλη−
ροφορικής, Επιστήμης των Υπολογιστών., Πολυτεχνικών
Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστη−
μών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την κτήση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Τα προσφερόμενα μαθήματα και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του τίτλου ορίζονται ως εξής:
1α. Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απα−
σχόληση για την απονομή του ΜΔΕ, καθώς και οι σχε−
τικές πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) έχουν ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές Μονάδες

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΝΗΜΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Θεμελιώδεις Προσεγγίσεις

7,5

Δίκτυα Υπολογιστών

7,5

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

7,5

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός

7,5

ΣΥΝΟΛΟ

30
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας

3

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

7

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (4 μαθήματα επιλογής = 20 ΠΜ)
Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων

5

Θεωρία Πληροφορίας

5

Γλωσσική Τεχνολογία

5

Οικονομικά Δικτύων

5

Τεχνολογικά και Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών

5

Μηχανική Μάθηση

5

Ανάκτηση Πληροφοριών

5

Βελτιστοποίηση

5

Εργαστήριο Δικτύων και Ασφάλειας

5

Προχωρημένα Θέματα Γραφικών Υπολογιστών

5

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

5

Ειδικά Θέματα

5

Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες

5

Οικονομικά και Πληροφορική

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιστημονικοί Υπολογισμοί

5

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων

5

Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

20

ΣΥΝΟΛΟ

30

Δύο (2) μαθήματα από τα τέσσερα (4) επιλογής του
Β εξαμήνου δύναται να επιλεγούν από το Πρόγραμμα
Μαθημάτων του ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήματα» με
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και αναφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει τροπο−
ποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή
μεταξύ των εξαμήνων.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του
Προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικο−
τεχνική υποδομή του Τμήματος Πληροφορικής και του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αίθουσες διδασκα−
λίες και γενικά κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός
σε υλικό και λογισμικό, καθώς και τα Εργαστήρια του,
περιλαμβανομένου και του «Εργαστηρίου Μεταπτυχια−
κών Φοιτητών Επιστήμης των Υπολογιστών».

Άρθρο 8
Προσωπικό

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ καθώς και
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο
ποσό των 45.500 € και αναλύεται ως εξής:

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο
Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) άτομα.

16286
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Κατηγορίες δαπανών

Ποσά (€)

1.

Αμοιβές−αποζημιώσεις του διδακτικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού,

23.880,00

2.

Προμήθειες αναλωσίμων

12.360,00

3.

Λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες προβολής, παραστάσεων, εκδηλώσεων)
Σύνολο δαπανών

9.260,00
45.500 (€)

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα περα−
τώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 62064/Β7
(5)
Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής και του Τμή−
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Άσκηση,
Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/ 25.8.2008), του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5
του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, για την ίδρυση διατμηματικού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 10η/11.12.2013).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(συνεδρίαση 112/15.01.2014).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
31/24−01−2014).
9. Το υπ’ αριθμ. 1763/28.11.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλίας καθώς και το υπ’ αριθμ. 524/18.05.2010
έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη
λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών με τίτλο «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία
και Αποκατάσταση», μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής
και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα
με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό έτος
2014−2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Απο−
κατάσταση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο−σκοπός

Γ΄ Εξάμηνο

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστη−
μόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και
τη προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων
σωματικής δραστηριότητας. Πτυχιούχοι Πανεπιστημί−
ου και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη
δυνατότητα να ειδικευτούν στην Άσκηση, Εργοσπιρο−
μετρία και Αποκατάσταση, ένα τομέα που παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».
Άρθρο 4
Κατηγορία Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ια−
τρικής, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής και
συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται
σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα, εργαστήρια και εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας τα οποία μπορούν να είναι τόσο
στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Το Μετα−
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά
την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων σύμφωνα
με τον πίνακα 1.

ΜΓ01

Αποκατάσταση Ι

8

ΜΓ02

Αποκατάσταση ΙΙ

8

ΜΓ03

Διαεπαγγελματική συνεργασία
στη φροντίδα υγείας

7

ΜΓ04

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

7

Δ΄ Εξάμηνο
ΜΕ
ΜΔΕ

Εργαστήρια

10

Συγγραφή μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας

20

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε
τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνερ−
γαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Ο υπάρχων εξοπλισμός των δύο Τμημάτων καλύπτει
τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την υλο−
ποίηση του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Πίνακας 1
ΚΩΔ

Μαθήματα

ECTS

Α΄ Εξάμηνο
ΜΑ01

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

16287

8

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο
ποσό των 97.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δα−
πανών ως εξής:

ΜΑ02 Φυσιολογία της άσκησης

8

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΑ03 Διατροφή και μεταβολισμός

7

37.000

ΜΑ04 Ψυχολογία της άσκησης

7

Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

20.500

8

Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό,
πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια−
ανανέωση−συντήρηση)

ΜΒ02 Άσκηση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

8

Μετακινήσεις

20.000

ΜΒ03 Αναπνευστική φυσικοθεραπεία

7

Γενικά έξοδα

20.000

ΜΒ04 Πρόληψη και δημόσια υγεία

7

ΣΥΝΟΛΟ

97.500

Β΄ Εξάμηνο
ΜΒ01

Εργοσπιρομετρία

ΠΟΣΟ Ευρώ

16288
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Το ανώτερο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί
κυρίως από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών
δωρεές, χορηγίες, κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών

Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα Νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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