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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της Β7/489/3.11.1998 (ΦΕΚ 1190 τ. Β΄)
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με
νεότερες αποφάσεις και αφορά στη λειτουργία
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) του τμήματος Μαθηματικών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών σε συνεργασία με τα τμήματα Πληροφορικής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Οικο−
νομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μαθηματικά
της Αγοράς και της Παραγωγής»− Αναμόρφωση
του προγράμματος. ........................................................................
1
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 34008/Β7/18−04−2003
(ΦΕΚ 575, τ. Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με
νεότερες αποφάσεις που αφορά στο Διατμηματι−
κό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμη−
μάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών με τίτλο «Κλινική Βιοχημεία− Μοριακή Διαγνω−
στική» − Αναμόρφωση του προγράμματος ................. 2
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Β7/248/29.7.1998 (ΦΕΚ 848
τ. Β΄ ) όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφά−
σεις που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών − Αναμόρφωση του προγράμματος ......................
3
Αντικατάσταση της αριθμ. 102148/Β7/19−9−11 (ΦΕΚ 2215
τ.Β΄) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οι−
κονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο «Διε−
θνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλ−
λακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» (LLM in
Transnational and European Commercial Law and
Alternative Dispute Resolution) − Αναμόρφωση του
Προγράμματος .................................................................................. 4
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Β7/327/4−6−1998 (ΦΕΚ 628/
τ.Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες απο−
φάσεις που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γαλλι−
κής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο−

γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών και του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Μετάφραση – Μεταφρα−
σεολογία»− Αναμόρφωση του προγράμματος ....... 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αρ. Πρωτ. 203914/Z1
(1)
Αντικατάσταση της Β7/489/3.11.1998 (ΦΕΚ 1190 τ. Β΄)
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με νεό−
τερες αποφάσεις και αφορά στη λειτουργία του Δια−
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργα−
σία με τα τμήματα Πληροφορικής του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών και Οικονομικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγω−
γής»− Αναμόρφωση του προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A΄ 181).
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο−
ποιήθηκε 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΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) “Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του “Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ−
σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014).
8. Το Π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση
Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α΄).
9. Το Π.δ. 78/2013 «Ίδρυση − Συγκρότηση Σχολών στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119 Α΄).
10. Την υπ’ αριθμ. Β7/489/3.11.1998 (ΦΕΚ 1190 τ. Β΄) Υ.Α.,
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Β7/393/4−12−2000 (ΦΕΚ
1549 τ. Β΄), 59842/Β7/10−07−2003 (ΦΕΚ 1023 τ. Β΄) και 95827/
Β7/24−12−2008 (ΦΕΚ 2737 τ. Β΄) Υ.Α.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Ει−
δικής Διατμηματικής επιτροπής (συνεδρίαση 21−05−2014 ).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 31−07−2014).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ−
νεδρίαση 10−07−2014).
14. Τo αναμορφωμένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
15. Το αριθ. 1343/05−07−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
16. Το αριθ. 1719/21.09.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
17. Το αριθ. 1324/24.4.14 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’αριθμ. Β7/489/3.11.1998 (ΦΕΚ 1190
τ. Β΄) Υ.Α. ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομι−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2014−15 ανα−
μορφωμένο το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμ−
μα Σπουδών με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της
Παραγωγής», 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
Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει πτυ−

χιούχους κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά θετικών επιστη−
μών στην εφαρμογή των μαθηματικών σε θέματα που
ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή ούτως
ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση
να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα
πλαίσια μια σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονά−
δας. Ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος
είναι τα μαθηματικά και οι ποσοτικές μέθοδοι γενικότερα
όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής,
των ασφαλειών και της παραγωγής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στα «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθη−
ματικών, Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών και Τμη−
μάτων Πληροφορικής, Στατιστικής, Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνο−
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) κατευθύνσεων
Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχια−
κού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την χορήγηση του τίτλου ΜΔΕ απαιτείται επιτυχία
σε όλα τα μαθήματα, ήτοι 30 μαθήματα− σεμινάρια.
A΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαθηματικός Προγραμ−
ματισμός

3

Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

3

Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων
Συμβολαίων

3

Προχωρημένη Λογιστική

3

Διοικητική Χρηματοοικονομική

3

Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

3

Ανάλυση – Πιθανότητες

3

Επιχειρησιακή Έρευνα− Στοχαστικά Υποδείγματα

3

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Επισκόπηση Μαθηματικών
(για προερχόμενους από Οικονομικές Σχολές)

3

Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής
(για προερχόμενους από Οικονομικές Σχολές)

3

Λογιστική (για προερχόμενους από Πολυτεχνικές
και Φυσικομαθηματικές Σχολές)

3
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μάτων επιλογής και εννέα (9) πιστωτικές μονάδες της
διπλωματικής εργασίας.

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και τα Οικο−
νομικά Μαθηματικά (για προερχόμενους από Πο−
λυτεχνικές και Φυσικομαθηματικές Σχολές)

3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ εξαμήνου

30

Αριθμός εισακτέων

ΕCTS

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ’
ανώτατο όριο, σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.

Οικονομετρία

3

Άρθρο 8

Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστι−
κής και Υπηρεσιών Ι

3

Αναλογιστικά Μαθηματικά – Ασφάλειες Ζωής

3

Άρθρο 7

Β΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων

3

Στοχαστικές Ανελίξεις

3

Προβλέψεις

3

Σύγχρονη θεσμική επένδυση

3

Πληροφοριακά Συστήματα

3

Αναλογιστικά Μαθηματικά – Θεωρία Κινδύνου

3

Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων

3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Εξαμήνου

Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ των συμμετεχόντων τμημάτων και μέλη ΔΕΠ άλ−
λων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο
Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ διαθέτουν άνευ επιβαρύνσεως
την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον απαραί−
τητο εξοπλισμό για την διεξαγωγή του προγράμματος.

30

Άρθρο 10

Γ’ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διάρκεια Λειτουργίας
ΕCTS

Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστι−
κής και Υπηρεσιών ΙΙ

3

Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών

3

Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων

3

Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγμα−
τεύσεις

3

Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας

3

Μαθήματα Επιλογής (5 από τα παρακάτω)

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες , ανέρχεται στο
ποσό των 80.500 € και αναλύεται ως εξής:

Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων στην Διοίκηση

3

Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας

3

Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστι−
κής και Υπηρεσιών ΙΙΙ

3

Αμοιβές –αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού
και διοικητική προσωπικού

62.500

Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής

3

Μετακινήσεις

11.000

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

3

Προμήθειες (αγορές παγίων, αναλωσίμων)

1.000

Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών

3

Δαπάνες για υποτροφίες

2.500

Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στην Δι−
οίκηση

3

Λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες προβολής, πα−
ραστάσεων, εκδηλώσεων)

3.000

Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης

3

Γενικές δαπάνες

Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων

3

ΣΥΝΟΛΟ

Πρακτική Άσκηση

3
ή

Διπλωματική Εργασία
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ εξαμήνου

9
30

Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες. Αυτές αποτελούνται από εξήντα εν−
νέα (69) πιστωτικές μονάδες υποχρεωτικών μαθημάτων,
είκοσι ένα (21) πιστωτικές μονάδες μαθημάτων επιλογής
ή εναλλακτικά δώδεκα (12) πιστωτικών μονάδων μαθη−

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ σε
Ευρώ

500
80.500

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ−
γράμματα, χορηγίες, δωρεές κτλ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακα−
δημαϊκό έτος 2013−2014 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
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δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αρ. Πρωτ. 203873/Z1
(2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 34008/Β7/18−04−2003 (ΦΕΚ
575, τ. Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες
αποφάσεις που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογί−
ας, Χημείας και Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική
Βιοχημεία− Μοριακή Διαγνωστική» − Αναμόρφωση του
προγράμματος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A΄ 181).
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 134).
4.Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτά−
των 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΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ−
σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2988/Β/2014)».
8. Το Π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση
Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α΄).
9. Την υπ’ αριθμ. 34008/Β7/18−04−2003 (ΦΕΚ 575, τ. Β΄)
Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 19376/Β7/10−
04−2007 (ΦΕΚ 668, τ. Β΄) και 15081/Β7/04−02−2008 (ΦΕΚ
245, τ. Β΄) Υ.Α.
10. Το αναμορφωμένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (συνεδρίαση 22−05−2014 ).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 31−07−2014).
13. Το με αρ. πρωτ. 1775/16−07−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας.
14. Το με αρ. πρωτ. 1800/10−10−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας.
15. Το με αρ. πρωτ. 1094/25−07−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 34008/Β7/18−04−2003
(ΦΕΚ 575, τ. Β΄) Υ.Α. ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Νοσηλευτικής της Σχολής Επι−
στημών Yγείας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2014−2015 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική Βιο−
χημεία− Μοριακή Διαγνωστική» 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 Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή
της γνώσης και η έρευνα στο χώρο των Βιοεπιστημών.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και
να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσ−
σόμενο πεδίο των Βιοεπιστημών (Κλινική Βιοχημεία – Μο−
ριακή Διαγνωστική) με τη σωστή σύνδεση − συνεργασία
με τις άλλες συναφείς ειδικότητες.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α) να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος.
β) να εργαστούν σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, φαρ−
μακευτικές εταιρείες, κ.λπ.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Κλινική Βιοχημεία
– Μοριακή Διαγνωστική».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Ιατρικής και άλλων
τμημάτων συναφούς με τη Βιολογία γνωστικού αντικει−
μένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχι−
ούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται
σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Με−
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ)
1 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ − ΒΙΟΠΛΗΡΟ−
5
ΦΟΡΙΚΗΣ
2 ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
7
3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥ−
6
ΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
4 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΣΘΕ−
6
ΝΕΙΩΝ
5 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
6
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ)
6 ΠΑΘΟΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
8
7 ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
7
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
8 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ−ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
7
9 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ − ΦΥ−
8
ΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ)
10 ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
7
11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
8
15
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (έναρξη) Σε
θέμα που άπτεται του κλάδου.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ολοκλήρωση)
30
Σε θέμα που άπτεται του κλάδου.
Τα μαθήματα και η Διπλωματική Εργασία είναι υπο−
χρεωτικά.
Η πειραματική Διπλωματική Εργασία πραγματοποιείται
κατά το Γ’ και Δ’ Εξάμηνο και καθοδηγείται από επι−
βλέπων μέλος ΔΕΠ που ανήκει στους διδάσκοντες του
μεταπτυχιακού.
Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και κατά
περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν και εργαστηριακή
εξάσκηση. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρα−
κολουθήσει επιτυχώς και τα 11 προσφερόμενα μεταπτυχι−
ακά μαθήματα (διδασκαλία, εργαστήρια και μεταπτυχιακά
προγράμματα). Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται
ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει πα−
ρακολουθήσει το 85% των ωρών του μαθήματος. Σε αντί−
θετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120
πιστωτικές μονάδες.
Έτσι, για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται:
1. Επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων
2. Η συγγραφή και η παρουσίαση Διπλωματικής Ερ−
γασίας
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
σαράντα (40) κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων και άλλων Τμη−
μάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας, Χημείας και
Νοσηλευτικής διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους για
την διδασκαλία και άσκηση των Μεταπτυχιακών Φοι−
τητών. Διαθέτουν εξειδικευμένες βιβλιοθήκες και έχουν
δυνατότητα χρήσης της κεντρικής βιβλιοθήκης της Σχο−
λής Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας. Επιπλέον,
διαθέτουν όργανα απαραίτητα για την υλοποίηση του
συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν
με προμήθεια εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώ−
ρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2021−22 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. A΄)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 65.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ,
Ευρώ

Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτι−
κού και τεχνικού προσωπικού

19.500

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμή−
θειες εργαστηρίου

29.250

Δαπάνες για μετακινήσεις

3.250

Δαπάνες για προμήθεια, συντήρηση εξοπλι−
σμού, ΗΥ, λογισμικού

6.500

Γενικές δαπάνες

6.500

ΣΥΝΟΛΟ
65.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ−
γράμματα, χορηγίες, δωρεές κλπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το
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ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
Υπουργικής Απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αρ. Πρωτ. 203923 /Z1
(3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Β7/248/29.7.1998 (ΦΕΚ 848 τ.
Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών − Αναμόρφω−
ση του προγράμματος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A΄ 181).
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) “Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές”, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτά−
των 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΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ−
σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014).
8. Το Π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση
Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α΄).
9. Την υπ’ αριθμ. Β7/248/29.7.1998 (ΦΕΚ 848 τ. Β΄) υπουρ−
γική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
26051,26052/Β7/21−04−2003 (ΦΕΚ 575 τ. Β΄), 72867/Β7/13−

12−2005 (ΦΕΚ 1835 τ. Β΄) και 84687π.ε./Β7/3−1−2008 (ΦΕΚ 3
τ. Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 5η/2.6.2014).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 31−07−2014).
12. Το με αρ. πρωτ. 1347/28.4.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/248/29.7.1998 (ΦΕΚ
848 τ. Β΄ ) Υ.Α ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Από το κείμενο στη σκηνή. Το ελληνικό
θέατρο σε διάλογο με το παγκόσμιο» 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
Αποστολή του Τ.Θ.Σ. είναι η εκπαίδευση επιστημόνων
στην επιστήμη της Θεατρολογίας και στις σύγχρονες
εφαρμογές της, η δημιουργία κατάλληλης ανθρώπινης
υποδομής που θα υποστηρίζει τη συμμετοχή της χώ−
ρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης, η υποστήριξη
της έρευνας και η σύνδεσή της με τη σκηνική πρακτική,
τους πολιτιστικούς φορείς, τον χώρο της εκπαίδευσης
και την αγορά εργασίας, η μελέτη της εφαρμογής των
νέων τεχνολογιών στο θέατρο και η συνεχής ενημέρωση
στις νέες εξελίξεις του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτών των
δραστηριοτήτων, το Τ.Θ.Σ. συμμετέχει σε εθνικά και ευ−
ρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και παρέχει όταν του
ζητηθεί υπηρεσίες ειδικού συμβούλου. Το παρόν Π.Μ.Σ.
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ανάπτυξης έρευνας στις
παραπάνω επιστημονικές περιοχές που αποτελούν τη
βάση πολιτιστικών παρεμβάσεων αιχμής στον τομέα του
θεάτρου και βασικές προτεραιότητες για την προαγωγή
της θεατρικής παιδείας στην Ελλάδα.
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι α) η προώθηση των θεατρικών
σπουδών, με επίκεντρο την ιστορία και θεωρία του ευρω−
παϊκού και του παγκοσμίου θεάτρου από την αρχαιότη−
τα έως σήμερα β) η συστηματοποίηση των ερευνητικών
αναζητήσεων και προβληματισμών γύρω από τη θεατρική
δραστηριότητα στην Ελλάδα σε πανεπιστημιακό επίπε−
δο και η ανταπόκριση στο εκπαιδευτικό και ευρύτερο
κοινωνικό ενδιαφέρον για τις θεατρικές σπουδές, και γ)
η συμπλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και η προε−
τοιμασία και επιλογή των υποψηφίων για την απόκτηση
του μεταπτυχιακού ακαδημαϊκού τίτλου.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές
περιοχές της θεατρολογίας, η εκπαίδευση και κατάρτι−
ση επιστημόνων θεατρολόγων, αφ’ ενός στην ιστορία
και θεωρία του θεάτρου και αφ’ ετέρου στις σύγχρονες
εξελίξεις του κλάδου. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρα−
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κολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών εργαστη−
ρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.
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ΘΜΜ 14 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ*

6

ΘΜΜ 9 Ζητήματα παγκόσμιου θεάτρου

6

Άρθρο 3

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Από το κείμενο στη σκηνή. Το ελληνικό
θέατρο σε διάλογο με το παγκόσμιο» στους εξής τομείς:
(1) Ελληνικό θέατρο:
(α) Το αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του
(β) από το Κρητικό θέατρο ως τη σύγχρονη θεατρική
δημιουργία
(2) Παγκόσμιο θέατρο: από το κείμενο στη σκηνή
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Θεάτρου, Τμημάτων
Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς
γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνω−
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΙΜΠ: Δι(πλωματική εργασία) Μ(εταπτυχιακού)
Π(ρογράμματος)

16

ΥΜΠ:
Υ(ποστήριξη)
Π(ρογράμματος).

14

Μ(εταπτυχιακού)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

120

*Ενδεικτικά επιλεγόμενα μαθήματα
Iστορία του παγκόσμιου θεάτρου
Παγκόσμια δραματολογία
Λυρικό θέατρο
Ευρωπαϊκός πολιτισμός
Ιστορία της τέχνης
Ιστορία της σκηνογραφίας
Εφαρμογές του θεάτρου
Νέες τεχνολογίες και θέατρο
Συγγραφή δραματικού έργου
Παραγωγή θεατρικής παράστασης

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Χρονική διάρκεια

Αριθμός εισακτέων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ’
ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) κατ’ έτος.

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Προσωπικό

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. ή
άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 A΄).

Κωδικοί μαθημάτων

Πιστωτικές
μονάδες

Άρθρο 9

Α΄ ΕΤΟΣ

Υλικοτεχνική Υποδομή

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
ΘΜΜ1 Μεθοδολογία της έρευνας −Εκδοτική
κειμένων

6

ΘΜΜ 2 Το Αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του

6

ΘΜΜ 3 Ανάλυση Παράστασης

6

ΘΜΜ 4 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ*

6

ΘΜΜ 5 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ*

6

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
ΘΜΜ 6 Μεγάλη εργασία (ελεύθερη)

12

ΘΜΜ 7 Θεατρική μετάφραση: θεωρία και
πράξη

6

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδι−
κότερα οι εξοπλισμένες με υλικοτεχνική υποδομή αί−
θουσες του Τμήματος (αίθουσα Πολυμέσων, αίθουσα
Συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήριο πληροφορικής).
Για την υλοποίηση ειδικών εργαστηριακών μαθημάτων
θα πραγματοποιούνται μαθήματα και σε συνεργαζόμενα
θέατρα, ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργα−
νισμούς, σχολεία, αρχεία και βιβλιοθήκες με τα οποία
θα αναπτύσσονται κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, με
ανταλλαγές ερευνητικού, διδακτικού και καλλιτεχνικού
προσωπικού και προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.

ΘΜΜ 8 Ζητήματα νεοελληνικού θεάτρου

6

Άρθρο 10

ΘΜΜ 10 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ*

6

Διάρκεια Λειτουργίας

Β΄ ΕΤΟΣ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΜΜ 11 Σύγχρονο θέατρο και πρωτοπορίες
του θεάτρου

6

ΘΜΜ 12 Θεωρία θεάτρου και δράματος

6

Άρθρο 11

6

Κόστος Λειτουργίας

ΘΜΜ 13 Εργαστήριο δραματολογικών και σκη−
νικών πρακτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 A΄)
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το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται
στο ποσό των 16.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΠΟΣΟ,
Ευρώ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και
8.000
τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες
1.000
Εξοπλισμός
2.000
Γενικές δαπάνες
5.000
ΣΥΝΟΛΟ
16.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ−
γράμματα, χορηγίες, δωρεές κτλ.
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακα−
δημαϊκό έτος 2013−2014 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
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, 15 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αρ. Πρωτ. 203897/Z1
(4)
Αντικατάσταση της αριθμ. 102148/Β7/19−9−11 (ΦΕΚ 2215
τ.Β΄) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πα−
νεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο «Διεθνικό και Ευρωπα−
ϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυ−
σης των Διαφορών» (LLM in Transnational and European
Commercial Law and Alternative Dispute Resolution) −
Αναμόρφωση του Προγράμματος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A΄ 181).
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 134)
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτά−
των 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΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.A΄) «Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τη διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193
τ. Α΄), δυνάμει της οποίας η Σχολή Οικονομίας και Διοί−
κησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετονομάστηκε σε Σχολή Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών.
9. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ−
σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014).
10. Την αριθμ. 102148/Β7/19−9−11 (ΦΕΚ 2215 τ.Β΄) υπουρ−
γική απόφαση.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νο−
μικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
(συνεδρίαση 16/8−5−2014).
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας του Διε−
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρίαση 22/9−5−2014).
13. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την αριθμ. 102148/Β7/19−9−11 (ΦΕΚ 2215
τ. Β΄) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο «Διε−
θνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση,
Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας» (LLM in Transnational
and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and
Energy Law) 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 της Σχολής
Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Δι−
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ως αντικείμε−
νο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου,
εξειδίκευσης και εμπειρίας στο Διεθνικό και Ευρωπαϊ−
κό Οικονομικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Ενέργειας και στους
Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης των Διαφορών (Δι−
αμεσολάβηση − Διαιτησία). Σκοπός είναι οι φοιτητές
που θα παρακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να
αποκτούν γνώσεις, πρακτική προσέγγιση και κατανόηση
των θεμάτων που άπτονται στο πεδίο του Διεθνικού και
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Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου Ενέργειας,
καθώς και του πεδίου των Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυ−
σης των Διαφορών με επικέντρωση στη Διαμεσολάβηση
και στη Διαιτησία. Έμφαση θα δοθεί στους νομικούς και
οικονομικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και
στις λύσεις που δίδονται νομοθετικά και νομολογιακά
στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Χώρο ανα−
φορικά με τις διεθνείς συναλλαγές, τα εμπορικά, ενεργει−
ακά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά νομικά ζητήματα,
την εναλλακτική επίλυση διαφορών και το νομικό πλαίσιο
δραστηριοτήτων των εμπορικών εταιριών.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, που επιθυ−
μούν να διευρύνουν την κατάρτισή τους στην κατεύθυνση
ειδίκευσης «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο,
Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας» (LLM in
Transnational and European Commercial Law, Mediation,
Arbitration and Energy Law), σε νομικούς – δικηγόρους
που απασχολούνται ως νομικοί σύμβουλοι εταιριών και
επιχειρήσεων, που διοικούν ή συμμετέχουν σε δικηγορι−
κές εταιρίες και εταιρικά σχήματα, που συνεργάζονται
ή απασχολούνται σε εταιρίες παροχής χρηματοοικονο−
μικών υπηρεσιών, ενέργειας κ.α..
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών
και χρηματοοικονομικών γνώσεων για μια επιτυχημένη
σταδιοδρομία σε επιχειρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά
γραφεία, δικηγορικές εταιρίες και δημόσιες υπηρεσίες
και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα εμπορικού
δικαίου, δικαίου ενέργειας και με μεθόδους εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών.
• Η κατανόηση και προσέγγιση των νομικών θεμάτων
που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πε−
ριβάλλον της λειτουργίας των εταιριών, των διασυνορι−
ακών συναλλαγών, των χρηματοοικονομικών θεσμών, της
ενέργειας και της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης
διαφορών που ανακύπτουν.
• Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με
το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών, των διεθνών
συναλλαγών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών,
όπως επίσης και με την εν γένει οικονομική και χρημα−
τοοικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης.
• Η κατανόηση των δυνατοτήτων των εταιριών για
αναδιοργανώσεις και αναδιαρθρώσεις, για εξαγορές και
συγχωνεύσεις υπό το πρίσμα του δικαίου.
• Η σύνδεση του δικαίου με την επιχειρηματικότητα και
η δυνατότητα θεώρησης των ζητημάτων της επιχείρησης
από νομική σκοπιά.
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και προσόντων
σχετικά με την ικανότητα αντιμετώπισης ζητημάτων σχε−
τικών με την επιλογή και χρησιμοποίηση εναλλακτικών
τρόπων επίλυσης διαφόρων, διαμεσολάβηση − διαιτησία,
όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες οικονομικές και εμπορι−
κές συνθήκες.
• Η εμβάθυνση σε διακρατικές, Ευρωπαϊκές και συ−
γκριτικές όψεις του δικαίου, που σχετίζεται με θέματα
εμπορίου, εταιριών, διεθνών συναλλαγών, ενέργειας, οι−
κονομίας, χρηματοοικονομικής και εναλλακτικών τρόπων
επίλυσης των διαφορών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργει−
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ας» (LLM in Transnational and European Commercial Law,
Mediation, Arbitration and Energy Law).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης
και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1)
εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωμα−
τικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Π.Μ.Σ. μερικής
φοίτησης διπλασιάζεται.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο,
Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας» (LLM in
Transnational and European Commercial Law, Mediation,
Arbitration and Energy Law) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχια−
κής εργασίας, εφόσον είναι πλήρους φοίτησης και τέσσερα
(4) εξάμηνα μαθημάτων και δύο (2) εξάμηνα εκπόνησης της
μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι μερικής φοίτησης.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) ευ−
ρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συγκεντρώ−
νονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε
όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αυτές
περιγράφονται παρακάτω στον Πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
(πλήρους φοίτησης)
Α΄
ECTS
Μάθημα
Εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ΣΥΝΟΛΟ 24 ECTS) + 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(6 ECTS) από τον κάτωθι πίνακα
Α
Ευρωπαϊκό Οικονομικό
European Economic
Δίκαιο I
Law I
6
A
Διεθνικό Δίκαιο του Εμπο− Transnational Com−
ρίου Ι
mercial Law I
6
A
Διεθνής Εμπορική Διαιτη− International Com−
mercial Arbitration &
σία και Διαμεσολάβηση
6
Mediation
Α
Αναγνώριση και εκτέλεση Recognition and En−
αλλοδαπών διαιτητικών
forcement of interna−
αποφάσεων
tional arbitral awards
6
Σύνολο
30
Β΄
Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4 ΣΥΝΟΛΟ 24 ECTS) + 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(6 ECTS) από τον κάτωθι πίνακα
B
Ευρωπαϊκό Οικονομικό
European Economic
Δίκαιο II
Law II
6
B
Διεθνικό Δίκαιο του Εμπο− Transnational Com−
ρίου ΙI
mercial Law II
6
B
Επενδυτική και Ενεργειακή Investment and En−
Διαιτησία
ergy Arbitration
6
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Β

Α/Β
Α/Β
Α/Β
Α/Β
Α/Β

Α/Β

Α/Β
Α/Β

Α/Β
Α/Β
Α/Β
Α/Β
Α/Β

Α/Β
Α/Β
Α/Β

Α/Β
Α/Β
Α/Β
Α/Β
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Δίκαιο της Ενέργειας
Energy Law
Σύνολο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α΄ & Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Νομικές Πτυχές της Διε−
Legal Aspects of In−
θνούς Χρηματοοικονομικής ternational Finance
Οικονομική Ανάλυση του
Economic Analysis
Δικαίου
of Law
Διεθνές και Ευρωπαϊκό
International and EU
Φορολογικό Δίκαιο
Tax Law
Ευρωπαϊκό Εργατικό
European Labor &
Δίκαιο
Employment Law
Δίκαιο Διανοητικής Ιδι−
Intellectual Property
οκτησίας – Καινοτομία,
Law – Innovation,
Τεχνολογία και Δίκαιο
Technology and Pat−
Ευρεσιτεχνίας
ent Law
Διεθνές Δίκαιο Αφερεγγυ− International Insol−
ότητας: Αρχές και Πολιτική vency Law: Principles
and Policy
Συγχωνεύσεις και Εξα−
Mergers and Acquisi−
γορές
tions
Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δί− European & Interna−
καιο Ανταγωνισμού / Νόμος tional Competition
κατά των Συμπράξεων
Law/Antitrust Law
Δίκαιο Πληροφορικής και Internet Law and E−
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Business
Νομικό Τραπεζικό Περι−
Banking Legal Envi−
βάλλον
ronment
Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο Financial Crime
Ευρωπαϊκό Δικονομικό
European Procedural
Δίκαιο
Law
Νομικές πτυχές της Δια−
Legal aspects of
χείρισης Επιχειρηματικών Risk Management
Κινδύνων
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προσ− EU Consumer Law
τασίας του Καταναλωτή
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Corporate Social Re−
sponsibility
Πρόσφατες Νομοθετικές
Recent Legal Devel−
εξελίξεις Διεθνικού και
opments in Transna−
Ευρωπαϊκού Οικονομικού tional and European
Δικαίου και Εναλλακτικών Commercial Law and
Τρόπων Επίλυσης των
Alternative Dispute
Διαφορών
Resolution
Νομικές Πτυχές της Διε−
Legal Aspects of In−
θνούς Χρηματοοικονομικής ternational Finance
Δίκαιο ΜΜΕ – Δίκαιο Τηλε− Media Law − Tele−
πικοινωνιών
communication Law
Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο International Invest−
ment Law
Αθλητικό Δίκαιο
Sports Law
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation
Σύνολο
Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων

6
30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές κατ’ έτος.

3
3
3
3

3

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οι−
κονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος και άλλων Σχολών του ίδιου
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
A΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

3
3

3
3
3
3

Το Π.Μ.Σ. θα υλοποιηθεί στο κτίριο της «ΠΑΣΕΓΕΣ» στη
Θέρμη του Ν. Θεσσαλονίκης ή/και σε άλλες μισθωμένες
εγκαταστάσεις, μέχρι τη μεταστέγασή του σε ιδιόκτη−
τες, μόνιμες εγκαταστάσεις. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική
υποδομή της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας καθώς και
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα καλύπτει
τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη
κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα,
Η/Υ). Σε ειδικές περιπτώσεις, τα μαθήματα του ΠΜΣ (μέχρι
ποσοστού 50%) θα μπορούν να παρέχονται με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων από απόσταση.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

3

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2021−22 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

3

Κόστος Λειτουργίας

3

Άρθρο 11

3

3
3
3
3
3
30
30
90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια
σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται
με αποφάσεις οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του συνολικού κόστους της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος,
ανέρχεται στο ποσό των 177.000 € και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Κόστος σε €
I. Αμοιβές − αποζημιώσεις διδακτικού – τεχνι−
140.000
κού − διοικητικού προσωπικού
IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων
15.000
ΙΙΙ. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, προμή−
9.000
θεια – συντήρηση ειδικού εξοπλισμού, λογι−
σμικού, δαπάνες χρηματοδότησης κόστους
συμμετοχής σε συνέδρια
V. Δαπάνες Δημοσιότητας
10.000
V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες
3.000
ΣΥΝΟΛΟ
177.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδα−
κτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές, όπως δωρεές,
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά, ευρωπα−
ϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπου−
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δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αρ. Πρωτ. 203000/Z1
(5)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Β7/327/4−6−1998 (ΦΕΚ 628/
τ.Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες απο−
φάσεις που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήμα−
τος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Μετάφραση
– Μεταφρασεολογία»− Αναμόρφωση του προγράμματος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A΄ 181).
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 134).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
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΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ−
σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014).
8. Το Π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση
Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α΄).
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9. Την υπ’ αριθμ. Β7/327/4−6−1998 (ΦΕΚ 628/ τ.Β΄) Υ.Α.
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Β7/363/2−8−1999 (ΦΕΚ
1627/ τ.Β΄), 30303/Β7/18−04−2003 (ΦΕΚ 575/ τ.Β΄) και 104435/
Β7/15−12−2008 (ΦΕΚ 2650/ τ.Β΄) Υ.Α.
10. Το υπ’αριθμ. έγγραφο 917/29−3−2010 του Τμήματος
Ιταλικής Γλώσσας του ΑΠΘ, με το οποίο αποχωρεί από
το ΠΜΣ «Μετάφραση−Μεταφρασεολογία».
11. Το αναμορφωμένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Ειδικής Διατμηματι−
κής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών «Μετάφραση−Μεταφρασεολογία»
(συνεδρίαση 02−05−2014 ).
13.Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 17−07−2014).
14. Το με αρ. πρωτ. 902/20−6−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
15. Το με αρ. πρωτ. 413/24−3−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.
16.Το με αρ. πρωτ. 847/28−2−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’αριθμ. Β7/327/4−6−1998 (ΦΕΚ 628/
τ.Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλο−
σοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα τμήματα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας και Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2014−2015 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μετάφραση−
Μεταφρασεολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148,
τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός
Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων
μεταφραστών, η οποία αποτελεί βασική ανάγκη για τις
σύγχρονες απαιτήσεις της χώρας μας. Στοχεύει επίσης
στο να αναπτύξει τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών
να προαγάγει την Επιστήμη και την Έρευνα, παράγοντας
νέα γνώση και μεθόδους στον χώρο της Μετάφρασης
και της Μεταφρασεολογίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μετάφραση – Μεταφρασεολογία» στις
εξής κατευθύνσεις:
(α) αγγλική γλώσσα
(β) γαλλική γλώσσα
(γ) γερμανική γλώσσα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4

Άρθρο 8

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φι−
λοσοφικών Σχολών και Σχολών Ανθρωπιστικών Σπουδών
Α.Ε.Ι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυ−
μάτων της αλλοδαπής.

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων ή άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 5

Άρθρο 9

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6

Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων
Τμημάτων: αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, φωτοτυ−
πικά μηχανήματα κλπ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)
Θεωρητικά:
Μεθοδολογία της Έρευνας (8 ECTS)
Στοιχεία Ιστορίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας (8
ECTS)
Εργαστήρια:
Μετάφραση Ι (7 ECTS)
Μετάφραση ΙΙ (7 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο(σύνολο 30 ECTS)
Θεωρητικά:
Ιστορία και Κριτική της Μετάφρασης (8 ECTS)
Κειμενογλωσσολογία (8 ECTS)
Εργαστήρια:
Μετάφραση ΙΙΙ (7 ECTS)
Μετάφραση ΙV (7 ECTS)
Γ΄ Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)
Θεωρητικά:
Θεωρία της Μετάφρασης (8 ECTS)
Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες (8 ECTS)
Εργαστήρια:
Μετάφραση V (7 ECTS)
Μετάφραση VΙ (7 ECTS)
Δ ΄Εξάμηνο(σύνολο 30 ECTS)
Το Δ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση της δι−
πλωματικής εργασίας (30 ECTS)
Σύνολο ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων: 120 ECTS
Το σύνολο των μονάδων ανέρχεται στις 120 ευρωπα−
ϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS, οι οποίες κατανέμονται
ανά εξάμηνο σε συνολικά 30 (16 ECTS τα δύο θεωρητικά
μαθήματα και 14 ECTS τα εργαστηριακά). Τα θεωρητικά
μαθήματα αντιστοιχούν έκαστο σε 8 ECTS, τα εργαστη−
ριακά μαθήματα έκαστο σε 7 ECTS, η δε διπλωματική
εργασία, η οποία εκπονείται στο τέταρτο εξάμηνο, αντι−
στοιχεί σε 30 ECTS.
Για τη λήψη του ΜΔΕ οι φοιτητές οφείλουν να παρα−
κολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα μεταπτυ−
χιακά μαθήματα και να συγγράψουν διπλωματική εργασία
κατά το Δ΄εξάμηνο των σπουδών τους, αφού θα έχουν
εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ’
ανώτατο όριο, σε 15 (δεκαπέντε) κατ’ έτος δηλαδή πέντε
(5) μεταπτυχιακοί φοιτητές για καθεμία από τις κατευ−
θύνσεις: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. που αφορά
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 23.000
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων

7.000

Προσκλήσεις/Σεμινάρια

5.000

Προμήθεια εκπαιδ. υλικού (βιβλία, συν−
δρομές περιοδικών)

5.000

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−λο−
γισμικού

5.000

Έξοδα Δημοσιότητας

1.000

Σύνολο

23.000

Mέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί
από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακα−
δημαϊκό έτος 2013−2014 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
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, 15 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02034792312140012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

