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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 107421/B7 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της 
Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών 
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο 
«Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία».

  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 
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 διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 
τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης 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. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119/Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών –
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς».

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών, 
Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιά (συνεδρία 20−03−2014).

7. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία. 10/
01−04−2014).

8. Το υπ’ αριθ. 1205/31−03−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι−
κή αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου−
δών της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 
τίτλο «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της 
Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών 
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Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει 
και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: 
«Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» 
είναι:

1. Η εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού 
υποβάθρου σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υπο−
θέσεων, στον τρόπο που ο τομέας της ενέργειας 
εντάσσεται στις στρατηγικές εξελίξεις του 21ου 
αιώνα, στις κρατικές πολιτικές ενέργειας ενταγμέ−
νες σε διμερείς, πολυμερείς και ευρωπαϊκές πολιτι−
κές, στα νομικά και θεσμικά ζητήματα που τίθενται 
καθώς και στα ζητήματα δικτύων και μεταφορών 
ενεργειακών πόρων και πηγών ενέργειας, υπαρχό−
ντων ή νέων.

2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
«Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» προ−
σεγγίζει τον τομέα της ενέργειας με τρόπο διεπι−
στημονικό, βάσει του οποίου οι σπουδαστές θα εκ−
παιδευτούν ώστε να συνδέουν τα πολιτικοοικονομικά 
ζητήματα της ενέργειας με την θεσμική, οικονομική 
και πολιτική διάσταση των ενεργειακών πολιτικών 
των Κρατών και της ΕΕ και να εμβαθύνουν στον 
τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αυτές επηρεάζονται 
από τα αλληλένδετα στρατηγικά και περιφερειακά 
ζητήματα.

3. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ενέργεια: Στρατηγι−
κή, Δίκαιο και Οικονομία» διαμορφώνεται έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημο−
νικές ανάγκες που γεννά η κατανόηση, ανάλυση και εμ−
βάθυνση του ενεργειακού επιχειρείν, όπου στρατηγική, 
πολιτική, δίκαιο, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα 
συμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση 
και προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επι−
στημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν και 
θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση του 
θεσμικού/ρυθμιστικού πλαισίου και της ελληνικής 
και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Τέλος, το 
ΠΜΣ στοχεύει, μέσω της στενής συνεργασίας της 
ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και τις 
επιχειρήσεις και τους διεθνείς θεσμούς που εμπλέ−
κονται, στην αξιοποίηση και διάδοση των πορισμά−
των της επιστημονικής έρευνας στα πεδία χάραξης 
των ενεργειακών πολιτικών, των συναρτημένων με 
αυτά διεθνών υποθέσεων και της στρατηγικής και 
αποφάσεων τόσο σε πολιτικό και όσο και σε επιχει−
ρηματικό επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονο−
μία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Tο πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) εξάμη−
να. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε 
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει 
διδακτική απασχόληση και ερευνητική απασχόληση. Η 
γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική και η αγγλική. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθή−
σουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα 
εκ των οποίων έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) 
επιλογής καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την από−
κτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (Ε.C.T.S.).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα−
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

(ECTS)
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διεθνής πολιτική – Διεθνής πολιτική 
οικονομία της Ενέργειας 7

2. Ενεργειακές Πολιτικές & Δίκαιο στην 
ΕΕ και τα Κράτη Μέλη 8

3. Οικονομικά της Ενέργειας 8

4. Μάθημα Επιλογής (βλ. κατάλογο
κατωτέρω) 7

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Διακρατικές και εμπορικές
ενεργειακές συμβάσεις 7

2. Ανταγωνισμός στις ενεργειακές
αγορές: στρατηγικές και θεσμοί 8

3. Ενεργειακά Δίκτυα στην ΝΑ Ευρώπη, 
Μεσόγειο & Καύκασο: διεθνές δίκαιο
& διεθνείς σχέσεις

8

4. Μάθημα επιλογής (βλ. κατάλογο
κατωτέρω) 7

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας 30
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Ενεργειακοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι και 
γεωπολιτικά − γεωστρατηγικά ζητήματα
2. Εξωτερική Πολιτική και Ενέργεια: Ελλάδα, 
Τουρκία, Κύπρος
3. Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης
ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης
κινδύνου
4. Ατλαντική Συμμαχία και ΕΕ: ενεργειακές 
στρατηγικές και ενεργειακές πολιτικές
5. Ειδικά Θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος
& Κλιματικής Αλλαγής
6. Ειδικά Θέματα Ελληνικής Ενεργειακής
Πολιτικής
7. Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ενέργειας
8. Ειδικά Θέματα Έρευνας & Εκμετάλλευσης 
Υδρογονανθράκων
9. Ειδικά Θέματα ρύθμισης και λειτουργίας 
των σύγχρονων ενεργειακών αγορών
10. Ειδικά Θέματα Ενέργειας, Ναυτιλίας &
Θαλασσίων Μεταφορών
Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης ειδικής Σύνθε−

σης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορεί 
να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος των Μα−
θημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ 
των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε 45 άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
ή άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες 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 θα χρησιμοποιηθούν οι 
υφιστάμενοι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξο−
πλισμός των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022 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 Προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δα−

πάνες και ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

140.000,00 €

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000,00 €
3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.500,00 €
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 25.000,00 €
5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 15.000,00 €
6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 €
7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ−

φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ   

F
 Αριθ. 107464/B7 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 98060/B7 (Φ.Ε.Κ. 1485/τ.Β΄/

06−10−2006) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπου−
δές» − 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΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές 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 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119/Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών –
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς»

6. Την υπ’ αριθ. 98060/ B7 (Φ.Ε.Κ. 1485/τ.Β΄/06−10−2006) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρω−
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο 
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα−
ϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι−
κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(συνεδρίαση 20−03−2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 
10/01−04−2014).

9. Το υπ’ αριθ. 1205/31−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι−
κή αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

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

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθ. 98060/Β7 (Φ.Ε.Κ. 1485/τ.Β΄/
06−10−2006) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Σπουδές» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 
148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις 
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, έχει ως αντικείμενο, 
τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και διέπεται από 
τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της αξιοκρατίας 
και της ανταγωνιστικότητας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απονομή Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Σπουδές που θα αποβλέπει:

1. Στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο των Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

2. Στην προαγωγή της Σχετικής με το γνωστικό αντι−
κείμενο του Τμήματος διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου−
δών ΔΕΣ επιστημονικής γνώσης της έρευνας.

3. Στην περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και εξει−
δίκευση νέων επιστημόνων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (MSc 
in Ιnternational and European Studies).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτη−
ση του ΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα−
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πιστωτικές 
μονάδες

1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 6

2. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 6

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 6

5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ−ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΘΕΣΜΟΙ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ − ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ

6

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6

4.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ−ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

6

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ−ΘΕΩΡΙΑ
ΠΑΙΓΝΙΩΝ 6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ: 
ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΑ,
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

3
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2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3

5.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

3

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 30

ΣΥΝΟΛΟ Α΄, Β΄ ΚΑΙ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90

Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−
σης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μπορεί να γίνει 
η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε σαράντα πέντε (45) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες 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 θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ−
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκα−
λίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022 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 και 
ανέρχεται στο ποσό των 210.000 και αναλύεται σε κα−
τηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150.000,00 €

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000,00 €

3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.500,00 €
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 25.000,00 €
5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 15.000,00 €
6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 €
7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 210.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ−

φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ κατά το ακαδη−
μαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργι−
κής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ   

F
 Αριθ. 107449/B7 (3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 135218 π.ε./Β7/29−1−2008 

(Φ.Ε.Κ. 198 τ.Β΄/8.2.2008) υπουργικής απόφασης που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Διοίκηση της Υγείας» του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς και του ΤΕΙ Πειραιώς − 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΄/ 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 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 
τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) 
και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης 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. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119/Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών –
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς».

6. Την υπ’ αριθ. 135218 π.ε./Β7/29−1−2008 (Φ.Ε.Κ. 198 τ.Β΄/ 
8.2.2008) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση της Υγείας» 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΤΕΙ Πειραιώς.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστή−
μης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διε−
θνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συνεδρία 
5η/26.03.2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συνεδρία 
10η/01.04.2014).

9. Το υπ’ αριθ. 944/15.5.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

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

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθ. 135218 π.ε./Β7/29−1−2008 
(Φ.Ε.Κ. 198 τ.Β΄/8.2.2008) υπουργική απόφαση που αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση 
της Υγείας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΤΕΙ 
Πειραιώς ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονο−
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο «Οικονομικά και Διοίκηση 
της Υγείας», χωρίς τη συμμετοχή του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/
2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα 
Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας έχει ως αντικείμενο 
την επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων 
στα οικονομικά και τη διοίκηση μονάδων Υγείας, ώστε 
να καταστούν ικανοί να αναπτύξουν δραστηριότητες 
μέσα στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας.

2. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του Προγράμ−
ματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που 
προκαλεί η εξέλιξη του τομέα της Υγείας σε ευρωπα−
ϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί 
ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την 
ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις 
στη διοίκηση του τομέα της Υγείας, σε συνδυασμό με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγ−
χρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Οι βασικοί σκοποί του Προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο αντι−

κείμενο του Προγράμματος.

• Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να 
καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκη−
σης των μονάδων Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα.

• Η κατάρτιση στελεχών στο πλαίσιο της Πολιτικής 
«Υγεία για Όλους» για την περιοχή της Ευρώπης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Στο πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας του Προγράμματος 

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακο−
λουθήσουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα.

Μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα του 
πρώτου εξαμήνου, ακολουθούν τα μαθήματα των Β΄ και Γ΄ 
εξαμήνων, τα οποία διακρίνονται σε δύο (2) Υποχρεωτικά 
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο και δύο (2) μαθήματα Επιλο−
γής εκ των προσφερόμενων μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο.

Στη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυ−
χιακή διπλωματική εργασία.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του Προγράμμα−
τος, που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, ανέρχεται σε δώδεκα (12).

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση 
του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 120 πιστωτικές μονάδες.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Οικονομι−
κά και Διοίκηση της Υγείας» έχει ως ακολούθως:

A΄ Εξάμηνο

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

1 Συστήματα Υγείας &
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Υ 7

2 Θέματα Οικονομικής Θεωρίας Υ 8
3 Στατιστικές Μέθοδοι Υ 7
4 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Υ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ Εξάμηνο

5 Οργάνωση και Διοίκηση
Μονάδων Υγείας Υ 8



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24103

6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Υ 8

7 Ε 7

8 Ε 7

Μαθήματα Επιλογής

Ποσοτικές Μέθοδοι
Διαχείριση Αποθεμάτων−
Προμηθειών
Επιχειρηματικότητα
Marketing και Τεχνικές
Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ Εξάμηνο

9 Οικονομικά της Υγείας Υ 8

10 Αξιολόγηση Επενδύσεων Υ 8

11  Ε 7
12  Ε 7

Μαθήματα Επιλογής

Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική 
Ανταγωνισμού
Σύγχρονα Ζητήματα Δικαίου 
της Υγείας
Πληροφοριακά Συστήματα
Διαχείριση Χρηματοοικονομι−
κών Πόρων
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 120

Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−
σης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορεί να γίνει τροποποίηση 
του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή 
των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
η άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί μέρος 
της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη 
κ.λπ.) και οι απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές, 
εποπτικά μέσα διδασκαλίας, χώρος γραμματείας και 
εξοπλισμός γραφείων του Τμήματος Οικονομικής Επι−
στήμης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022 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 και 
ανέρχεται στο ποσό των 364.000 € και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αμοιβές – αποζημιώσεις
διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού

218.400,00 €

Αναλώσιμα 30.000,00 €
Μετακινήσεις 30.000,00 €
Υποτροφίες 20.000,00 €
Έξοδα Δημοσιότητας 20.000,00 €
Έξοδα Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων 30.000,00 €

Λοιπά Έξοδα 15.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 364.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ−

φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή 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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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