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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση σε βάρος του BIFSHA DHIMITRAQ του
LLAMBRO.

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση σε βάρος του HASSAN MOHAMMED του
HABIBUR RAHMAN.

3

Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής
της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου στην Υποδιευθύντρια και στους αναπληρωτές Προϊσταμένους Τμημάτων.

4

Επανίδρυση του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
και Γλωσσών του Πανεπιστημίου ΚENT.

5

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της
Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

7

Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ Β’ 2122/8.6.2018
στο οποίο δημοσιεύθηκε η Φ.146/248/Ζ2/88928
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Διόρθωση σφάλματος στην 611/31.05.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2391/τ.Β΄/21.06.2018.

Αρ. Φύλλου 2974

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση σε βάρος του BIFSHA DHIMITRAQ του
LLAMBRO.
Δυνάμει της 565/12/2017 καταλογιστικής πράξης του
Προϊστάμενου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την
27-10-2017 κατά τις διατάξεις των άρθ. 142 παρ. 2 και
155 του ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.
1 και 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), σε βάρος
του BIFSHA DHIMITRAQ του LLAMBRO, πρώην κατοίκου
οδού Στ. Βυζαντίου αρ. 17, στην Αθήνα Αττικής και νυν
αγνώστου διαμονής, γεν. 21-06-1965 στην Αλβανία, με
ΑΦΜ: 073689854.
Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του ν.2960/2001. Το
ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ..
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση σε βάρος του HASSAN MOHAMMED του
HABIBUR RAHMAN.
Δυνάμει της 311/15/2017 καταλογιστικής πράξης του
Προϊστάμενου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 18-12-2017 κατά τις διατάξεις των άρθ. 142 παρ.
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2 και 155 του ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
παρ. 1 και 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), σε βάρος του HASSAN MOHAMMED του HABIBUR RAHMAN,
πρώην κατοίκου οδού Κλεομβρότου αρ. 8, στην Αθήνα
Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, γεν. 01-01-1987 στο
Μπαγκλαντές, με ΑΦΜ: 160478647.
Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών
(1.527,66 €) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150
παρ. 1 του ν.2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται
κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα
με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ..
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 17925
(3)
Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής
της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου στην Υποδιευθύντρια και στους αναπληρωτές Προϊσταμένους Τμημάτων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί του υπαλληλικού
κώδικα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Περί κανονισμού
λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.».
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’ 94)
και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του
άρθρου 7 και του άρθρου 41 αυτού.
4. Τη με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960/10-03-2017(ΦΕΚ
968/Β’/22-03-2017 και Β’ 1238) απόφαση περί Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
5. Τη με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017
(ΦΕΚ Β΄2743/04-08-2017) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» της Α.Α.Δ.Ε.
6. Την αριθ. Δ.Δ.Α.Δ. Γ 1054873 ΕΞ 2018 απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)-Τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης.
7. Την ανάγκη της εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα, για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Τεύχος Β’ 2974/24.07.2018

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Την εκχώρηση περαιτέρω, της εξουσιοδότησης της
υπογραφής από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. «με εντολή
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» στους:
i) Υποδιευθύντρια της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις
περιπτώσεις 68, 70, 78, 79 του πίνακα του άρθρου 1 της
με αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.
ii) Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εσόδων για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 11115805 ΕΞ 2017 απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
iii) Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δικαστικού και Νομικής
Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48
του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
iv) Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους, για όσα αναφέρονται
στην περίπτωση 163 του πίνακα της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α
11115805 ΕΞ 2017, απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Την περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης της
υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου» στην Υποδιευθύντρια της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις
71, 85, 86 του πίνακα του αρθ. 1 της με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α.
1115805ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄2743) απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 15 Ιουνίου 2018
Η Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ.
ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ
Ι

Αριθμ. 4784
(4)
Επανίδρυση του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
και Γλωσσών του Πανεπιστημίου ΚENT.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αρ. Συνεδρίασης 15η/21-06-2018)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως τα άρθρα 32 και 85,

Τεύχος Β’ 2974/24.07.2018
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2. τις διατάξεις της 41931/Ζ1/13.03.2018 υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της
αλλοδαπής» (Β’ 972)
3. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. την 65882/Β7 (Β΄ 2215/4.10.2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Kent
με τίτλο «Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» όπως
τροποποιήθηκε από την 124503/Β7/04.08.2014 (Β’2223)
υπουργική απόφαση.
1. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτή διαμορφώνεται από τα απόσπασμα πρακτικών των αποφάσεων
της Συνέλευσής του (συνεδρία 8η/28.03.2018),
2. την εισήγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτή διαμορφώνεται από το απόσπασμα πρακτικών των αποφάσεων της
Συνέλευσής του (συνεδρία 7η/14.02.2018),
3. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ
των συνεργαζόμενων Τμημάτων των Ιδρυμάτων,
4. την 2746/23.04.2018 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών,
5. το 215/16.01.2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
6. το 1252/21.10.2010 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
7. την 105725/Ζ1/26.06.2018 έγκριση δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την επανίδρυση του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και τίτλο στα αγγλικά: «Master of
Arts (ΜΑ) in Heritage Management» από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, το οποίο οργανώνεται από τα τμήματα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ
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και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου
του KΕΝΤ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο
Αντικείμενο του προτεινόμενου Κ.Π.Μ.Σ είναι η παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
σε πτυχιούχους ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων
ΑΕΙ στους τομείς της Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιπλέον, το Κ.Π.Μ.Σ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της
έρευνας και παραγωγής νέας γνώσης στους ανωτέρω
τομείς, στους οποίους η χώρα έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση διεθνώς. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε
πρόσφατα αποφοιτήσαντες όσο και σε επαγγελματίες
του χώρου.
Πρωταρχικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ είναι η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και χώρων με
έμφαση στην αρχαιολογία, το πρόγραμμα όμως επεκτείνεται και στη διαχείριση μουσειακών χώρων, συλλογών
τέχνης, αλλά και άϋλων πολιτιστικών αγαθών όπως της
μουσικής παράδοσης, κ.ά.
Άρθρο 2
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις
1. Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη
«Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» («Master of Arts
in Heritage Management»).
2. Ο τίτλος απονέμεται χωριστά από τα συνεργαζόμενα
Ιδρύματα, ο τύπος του οποίου περιγράφεται στο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
1. Στο Κ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 συναφούς γνωστικού
αντικειμένου, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..
2. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 4
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του τίτλου απαιτείται: α) υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων, β) επιτυχής
εξέταση σε μαθήματα εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων κατά τη διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων
(30 ECTS ανά εξάμηνο), και γ) εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας βαρύτητας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων,
κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Συγκεκριμένα:
α. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο (2) περιόδους
και προσφέρεται από κοινού από το ΟΠΑ (Τμήματα
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Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας) και το Πανεπιστήμιο του Κεντ (Σχολή
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Τομέας Γλωσσολογίας και Αρχαιολογίας).
β. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Τα προσφερόμενα μαθήματα
επιλογής είναι συνολικά έξι (6), από τα οποία ο φοιτητής
καλείται να επιλέξει δύο (2). Τα μαθήματα επιλογής που
θα πραγματοποιηθούν, κατ’ ελάχιστο τρία (3) κάθε έτος,
θα προσδιορίζονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από μέρους των φοιτητών αλλά και τον συνολικό αριθμό
των φοιτητών του προγράμματος.
γ. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών, ο φοιτητής θα μπορεί είτε να υποβάλει διπλωματική εργασία
εφαρμογής μόνος του είτε να συνεργάζεται με άλλους
φοιτητές σε ομάδες των 2-4 φοιτητών. Στη διπλωματική
εργασία ο φοιτητής θα απευθύνεται στον συντονιστή καθηγητή προκειμένου να συμφωνήσουν το θέμα έρευνας.
δ. Περίπου το 50% των μαθημάτων θα είναι ευθύνη
του ΟΠΑ και το υπόλοιπο ποσοστό θα είναι ευθύνη του
Πανεπιστημίου του Kent.
2. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων:
Α’ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Π.Μ.

Τουριστικό Μάρκετινγκ και Αξιοποίηση της
Εθνικής Ιστορικής Κληρονομιάς

7,5

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανθρώπινοι
Πόροι

7,5

Διαμόρφωση και Διαχείριση Αρχαιολογικών
Χώρων Ι-II

15

Σύνολο Α’ Εξαμήνου

30

Β’ Εξάμηνο
Π.Μ.

Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διαμόρφωση και Διαχείριση Αρχαιολογικών
Χώρων III

7,5

Χρηματοδότηση και Αξιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πόρων

7,5

Μάθημα Επιλογής 2 *
Διαχείριση Έργων

7,5

Διαχείριση Μουσειακών Χώρων και Συλλογών

7,5

Οι αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς:
Ερμηνείες και Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις

7,5

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Πολιτιστικών
Οργανισμών

7,5

Εκπαίδευση και Αρχαιολογία

7,5

Αρχαιολογία και Τοπικές Κοινωνίες

7,5
30
Π.Μ.

Γ’ Εξάμηνο
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

3. Η κατανομή των ανωτέρω μαθημάτων στα εξάμηνα
θα γίνεται με απόφαση του Συντονιστικού οργάνου και
σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Κ.Π.Μ.Σ..
4. Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων του Κ.Π.Μ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται/
προσαρμόζεται διαχρονικά, ύστερα από απόφαση των
αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κ.Π.Μ.Σ..
Άρθρο 5
Γλώσσα Διεξαγωγής
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα σπουδών στα οποία περιλαμβάνονται και ο
χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Τα εξάμηνα σπουδών νοούνται σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 33 του ν.4009/2011.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές
κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης για το Κ.Π.Μ.Σ. ορίζονται σε επτά
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 7.500).
Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα
λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

Π.Μ.

Σύνολο Β’ Εξαμήνου

Τεύχος Β’ 2974/24.07.2018

30

Σύνολο Γ’ Εξαμήνου

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 6895
(5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις
της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
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2. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 119/
28-5-2013), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 323/28-2-2018).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ.
58/25-4-2018).
8. Την θετική εισήγηση με αριθμό της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται (προκαλείται για δωρεάν ΠΜΣ) δαπάνη
εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση/επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας», ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας», σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Aντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μελέτη των δημόσιων χρήσεων της ιστορίας
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και της τοπικής ιστορίας υπό το πρίσμα του ακαδημαϊκού
πεδίου της δημόσιας ιστορίας.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι η παροχή σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης
εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους οι
αφηγήσεις του παρελθόντος κατασκευάζονται και προσλαμβάνονται στη δημόσια σφαίρα, μέσω διάφορων
θεσμικών χώρων και πρακτικών όπως η εκπαίδευση,
τα μουσεία, τα μνημεία, τα αρχεία, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις
της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας» είναι:
i. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με τις
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και επιστημολογικές
προσεγγίσεις στην επιστήμη της ιστορίας.
ii. Η συνθετική προσέγγιση αναφορικά με τη σημασία,
τους σκοπούς και τους στόχους της ιστορίας, της τοπικής
ιστορίας και της δημόσιας ιστορίας.
iii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με
στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, που θα καταστούν ικανοί
να αναλύουν τις ποικίλες «αναγνώσεις» καίριων ιστορικών ζητημάτων και να προσεγγίζουν κριτικά τις διαμάχες
για τα σχολικά εγχειρίδια.
iv. Η παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης σχετικά με
την ακαδημαϊκή και τη δημόσια προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων
σχετικών με την έρευνα και τη μελέτη σύνθετων ιστορικών και κοινωνικών προβλημάτων.
v. Η παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στο ζήτημα
της διδακτικής των τραυματικών γεγονότων της ιστορίας.
vi. Η παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης γύρω από
τις πολιτικές της μνήμης.
vii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων που
θα έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για απασχόληση
σε τοπικά ή γενικά Αρχεία, Κέντρα Ιστορίας και πολιτισμού, ερευνητικά κέντρα κλπ. καθώς και η απόκτηση
δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση βιβλιοθηκών και
αρχειακών συλλογών.
viii. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
ix. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις
της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας» γίνονται δεκτοί
κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημά-
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των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή άλλων
Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις
της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας» διαρθρώνεται σε
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο
τρίτο εξάμηνο σπουδών.
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η
ακόλουθη:

Α/Α

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξάμηνο

ECTS

1

Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ιστορία, τη Δημόσια Ιστορία, την Τοπική Ιστορία

Α΄

7,5

2

Ερευνητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στην ιστορία

Α΄

7,5

3

Εκπαιδευτική πολιτική και διαχείριση της ιστορικής μνήμης

Α΄

7,5

Σύνολο
Α/Α

22,5
Επιλεγόμενα Μαθήματα (Επιλέγεται ένα εκ των τριών προσφερόμενων)

Εξάμηνο

ECTS

1

Η διαμάχη για τα σχολικά εγχειρίδια και η δημόσια ιστορία

Α΄

7,5

2

Δημόσια μνημεία και ιστορία

Α΄

7,5

3

Ιστοριογραφία και Ιστορία της εκπαίδευσης

Α΄

7,5

Σύνολο

7,5

Σύνολο Εξαμήνου
Α/Α

Επιλεγόμενα Μαθήματα (Επιλέγονται τέσσερα εκ των δέκα προσφερόμενων)

30,00
Εξάμηνο

ECTS

1

Ιστοριογραφία και το Μακεδονικό Ζήτημα

Β΄

7,5

2

Η Ιστοριογραφία και η δεκαετία του ‘ 40: Ελληνοϊταλικός πόλεμος - Εθνική Αντίσταση-Απελευθέρωση-Εμφύλιος πόλεμος

Β΄

7,5

3

Ιστοριογραφία και σλαβόφωνοι

Β΄

7,5

4

Σχεδιασμός project τοπικής ιστορίας στο εργαστήριο

Β΄

7,5

5

Διδακτικές προσεγγίσεις τοπικής ιστορίας

Β΄

7,5

6

Ιστορικό τραύμα, πολιτικές της μνήμης και διδακτική της ιστορίας

Β΄

7,5

7

Ιστορία και η δημόσια πρόσληψή της: Ο κινηματογράφος και η χρήση ΤΠΕ

Β΄

7,5

8

Ιστορική εκπαίδευση και Μουσείο

Β΄

7,5
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9

Αρχές βιβλιοθηκονομίας και αρχειονομίας: Εφαρμογές στην ιστορία

Β΄

7,5

10

Η Ιστοριογραφία και το Κυπριακό ζήτημα

Β΄

7,5

Σύνολο Εξαμήνου

30,00

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Γ΄ Εξάμηνο

Σύνολο
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή και
διάφορη της ελληνικής. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελληνική ή και αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
σε τριάντα (30) φοιτητές. Επίσης, μέλη των κατηγοριών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι
και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε
Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι
συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν
στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 8
Υποτροφίες
Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% συνολικού κόστους του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

30,00
90,00

Κατηγορία δαπάνης

Κόστος
σε €

Αμοιβές διδασκαλίας διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και
οργανωτικές διαδικασίες του ΠΜΣ (Καθηγητές, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., έκτακτο διδα30.200
κτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017)
Αμοιβές διοικητικής/γραμματειακής και τε4.800
χνικής υποστήριξης
Λοιπά έξοδα (π.χ έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά1.700
νωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου κ.λ.π.)
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμι2.000
κού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα2.000
πτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
1.500
Δαπάνες μετακινήσεων (διδασκόντων του
Π.Μ.Σ, φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτι- 4.000
κούς σκοπούς κ.λ.π.)
Σύνολο
46.200
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται
από τα τέλη φοίτησης, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς
και ερευνητικά και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017. Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται
στο ποσό των 66.000.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 2 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

37620

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στο ΦΕΚ Β΄ 2122/8.6.2018 στο οποίο δημοσιεύθηκε
η Φ.146/248/Ζ2/88928 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη σελίδα 22809
στην β΄ στήλη στον 40ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο:
«Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αθηνών ....»,
στο ορθό:
«Πανεπιστημίου Μακεδονίας ....».
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Τεύχος Β’ 2974/24.07.2018

(7)
Στην 611/31.05.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2391/τ.Β΄/21.06.2018, στη σελίδα
26720, στην α΄στήλη, στο δεύτερο πίνακα, στο κελί της
πρώτης γραμμής της πρώτης της στήλης, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«ΜΟΝΙΜΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ+ΙΔΑΧ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»
στο ορθό:
«ΛΟΙΠΟ ΜΟΝΙΜΟ+ΙΔΑΧ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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