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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1931
17 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσια
Διοίκηση (Master in Public Management, MPM)». ....
1
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατο−
λικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πε−
ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και
Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολι−
κή Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in
Eastern and South−Eastern Europe)». .............................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 107417/B7
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσια
Διοίκηση (Master in Public Management, MPM)».
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, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), 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΄, 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΄).
5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση – συγκρό−
τηση σχολών».
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) (συνεδρίαση αριθμ. 11/12−2−2014).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 24/24−2−2014).
8. Το αριθμ. πρωτ. 982/18−03−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων (ΟΔΕ).
9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 672 /16−6−2010 έγγραφο
της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί
η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας.
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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management,
MPM)», σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση
(Master in Public Management, MPM)» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο
γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε εν
ενεργεία λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
καθώς και σε νέους πτυχιούχους που σκοπεύουν να
απασχοληθούν στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα απο−
σκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη
της έρευνας στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης
Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ανώτε−
ρων στελεχών, ικανών να προωθήσουν την αναβάθμιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της
συνολικής εσωτερικής λειτουργίας, και να συμβάλουν
στη βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας και απο−
τελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά
και μερικής, φοίτησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
στη «Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management,
MPM)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξά−
μηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για
το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2)
ακόμη εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην
Αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό, ενδεικτικό, πρόγραμμα
μαθημάτων είναι το παρακάτω:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά:
ECTS
1. Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (Public
6
Management and Governance)
2. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρο−
6
νική Διακυβέρνηση (Information Systems and
e−government)
3. Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνικές Λήψης
6
Αποφάσεων στον Δημόσιο Τομέα (Public Service
Operations Management and Decision Making)
6
4. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικη−
τική Λογιστική (Financial Management and
Management Accounting)
5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κά−
6
τωθι πίνακα)

Μαθήματα Επιλογής:
1. Διοικητικό Δίκαιο (Administrative Law)
2. Οικονομικά του Δημόσιου Τομέα – Προϋπολογισμός
και Δημόσιο Λογιστικό (Public Sector Economics −
Budgeting and Public Accounting)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά:
ECTS
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημοσίων Υπηρεσι−
6
ών και Οργανισμών (Strategic Planning in Public
Services and Public Institutions)
6
2. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στη Δημό−
σια Διοίκηση (Quality and Effectiveness in Public
Management)
6
3. Εισαγωγή Καινοτομιών και Αλλαγών στη Δη−
μόσια Διοίκηση (Innovation and Change in Public
Management)
4. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κά−
6
τωθι πίνακα)
5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κά−
6
τωθι πίνακα)
Μαθήματα Επιλογής:
1. Φορολογική Διοίκηση και Ελεγκτική στον Δημόσιο
Τομέα (Tax Administration and Auditing)
2. Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Project
Management and Funds Access and Management)
3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπη−
ρεσίες και Οργανισμούς (Public Human Resource
Management)
4. Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη (EU
and Regional Development)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία
Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

30 ECTS

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερι−
κής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των οργάνων και θα
περιλαμβάνεται στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά
ανώτατο όριο σε 70 άτομα ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΟΔΕ και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας 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΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή
υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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 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 ανέρχεται στο ποσό των 143.000€ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Δαπανών
1. Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, τε−
χνικού και διοικητικού προσωπικού
2. Δαπάνες Μετακινήσεων
3. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ−
νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού
και λογισμικών, αναλώσιμων
4. Έξοδα δημοσιότητας
5. Λοιπά έξοδα
6. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμ−
μετοχή σε συνέδρια
Σύνολο δαπανών

Κόστος
114.000 €
10.000 €
10.000 €

3.000 €
1.000 €
5.000 €
143.000 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των
φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτή−
ματα, χορηγίες και λοιπά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
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, 10 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 107293/B7
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει−
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History,
Anthropology and Culture in Eastern and South−Eastern
Europe)».
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
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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, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), 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΄, 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΄).
5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών»
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Βαλκανικών Σλα−
βικών και Ανατολικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και
Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας (συνεδρίαση αριθμ. 17/7.5.2014).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση
αριθμ. 38/12.5.2014).
8. Το αριθμ. πρωτ. 888/26−5−2014 έγγραφο του Προέ−
δρου του Τμήματος.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1042/17.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Περι−
φερειακών Σπουδών.
10. 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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατο−
λικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει−
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο
«Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική
και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, Anthropology and
Culture in Eastern and South−Eastern Europe)», σύμφωνα
με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική
και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Master’s Degree in History,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Anthropology and Culture in Eastern and South−Eastern
Europe)» 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
Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να:
Παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές πε−
ριοχών στην ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη από τη σκοπιά
της Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και των σπουδών του
πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής
κληρονομιάς).
Προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την
άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός ελλη−
νικών συνόρων, με στόχο την καλλιέργεια της ανοχής
του διαφορετικού Άλλου.
Προωθεί την εξειδίκευση στις επιστήμες της Ιστο−
ρίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κεντρική
αναφορά στις σπουδές περιοχής της Ανατολικής και
ΝΑ Ευρώπης, προετοιμάζοντας τους ενδιαφερόμενους
φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό
την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Προωθεί την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτή−
των που απευθύνονται σε μελλοντικά ή/και ήδη υπη−
ρετούντα α) στελέχη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, β)
διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
γ) στελέχη Κοινωνικών Συνεργατικών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του
τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού
(υλικού και άυλου).
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στην «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό
στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Master’s
Degree in History, Anthropology and Culture in Eastern
and South−Eastern Europe)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, πτυ−
χιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπως
π.χ. Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, Τμημάτων Σπου−
δών Περιοχής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων,
κ.ά.) και άλλων συναφών επιστημονικών αντικειμένων
πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι−
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού−
χοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το
στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε τρία ακαδημαϊκά

εξάμηνα) και το στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής
εργασίας. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (5),
υποχρεωτικά επιλογής (2) και ελεύθερες επιλογές (4),
τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα του
προγράμματος.
2. Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ−
σης απονέμεται εφόσον οι φοιτητές περατώσουν με
επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων σε δέκα (10)
μαθήματα και η διπλωματική τους εργασία κριθεί ως
επαρκής.
3. Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
«Συγκριτική ιστορία αυτοκρατοριών
10
στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (Υ)
10
«Εθνογραφίες της Ανατολικής και
ΝΑ Ευρώπης: παρελθόν και λαο−
γραφία» (Υ)
10
«Χώρος και διαχείριση πολιτιστικής
κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την
Ανατολική Ευρώπη» (Υ)
Σύνολο μονάδων
30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
«Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστο−
10
ρίας» (Υ)
«Θεωρία και μεθοδολογία της Αν−
10
θρωπολογίας» (Υ)
Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων
2x5
από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)
Σύνολο μονάδων
30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
Υποχρεωτικά Επιλογής 2 από τα 4
ακόλουθα μαθήματα:
«Σύγχρονη βαλκανική ιστορία και
10
πολιτική» (ΥΕ)
«Ανθρωπολογία του βαλκανικού
10
και μεσογειακού χώρου: σύγχρονες
προσεγγίσεις του ‘πολιτικού’ και του
‘πολιτισμού’» (ΥΕ)
«Τέχνη, κουλτούρα και πολιτική στην
10
Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (ΥΕ)
«Σλαβική Γραμματεία» (ΥΕ)
10
Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων
2x5
από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)
Σύνολο μονάδων
30
Ελεύθερες Επιλογές για τα Β΄ και ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
Γ΄ εξάμηνα:
«Βουλγαρική λογοτεχνία και πολιτι−
5
σμική κριτική»
«Ρωσική λογοτεχνία και πολιτισμική
5
κριτική»
«Ρουμανική λογοτεχνία και πολιτι−
5
σμική κριτική»
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«Τουρκική λογοτεχνία και πολιτισμι−
κή κριτική»
«Πολιτικές του πολιτισμού στις χώ−
ρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας»
«Ελληνικά για ξένους»

5

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

5

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ
148Α) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται
στο ποσό των 93.600 € και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:

5

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
Διπλωματική εργασία
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30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορί−
ζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΒΣΑΣ ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή
υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).
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 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α/Α
Κατηγορία Δαπάνης
Ευρώ
1 Αμοιβές − αποζημιώσεις διδακτικού, δι− 75.600,00
οικητικού και τεχνικού προσωπικού
2 Δαπάνες Μετακινήσεων
7.500,00
3 Αναλώσιμα
1.000,00
4 Έξοδα δημοσιότητας
2.000,00
5 Λοιπά έξοδα
7.500,00
Σύνολο
93.600,00
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των
φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτή−
ματα, χορηγίες και λοιπά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
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, 10 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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