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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1400
2 Ιουνίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 35102/B7/14−7−2003
(ΦΕΚ 1057 τ. Β΄/30−7−2003) υπουργικής απόφα−
σης όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεότερη από−
φαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντι−
κή και Οικολογική Μηχανική» του Τμήματος Πε−
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου − Ανα−
μόρφωση του Προγράμματος.............................................
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 58999/Β7/10.07.2003
(ΦΕΚ 1023 τ.Β΄/24.7.2003) υπουργικής απόφασης,
όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις
και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό−
ντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε σύμπραξη με τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο−
νίκης και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με τίτλο «Σχεδίαση Δι−
αδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συ−
στημάτων» −− Αναμόρφωση του Προγράμματος. .
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/91 (Φ.Ε.Κ. 170/Β/6.3.97)
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με
νεότερες αποφάσεις, και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης − Αναμόρφωση Προγράμματος......................
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 44166/Β7 (ΦΕΚ 901/
τ.Β΄/1.7.2005) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι−
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργα−
σία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.)
– Αναμόρφωση του Προγράμματος. ..............................
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 302/Β7 (ΦΕΚ 848/
Β΄/12−08−1998) υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζα−
ντινές Σπουδές» των Τμημάτων Ιστορίας και Αρ−
χαιολογίας, Φιλολογίας και Φυσικής του Πανεπι−
στημίου Κρήτης – Αναμόρφωση Προγράμματος
και λειτουργία του ως μονοτμηματικό. ......................
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Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 58/Β7 (ΦΕΚ 87/Β΄/
10−02−1994) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθη−
κε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι−
στημίου Κρήτης – Αναμόρφωση Προγράμματος. ...........
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 235/Β7 (ΦΕΚ 848/Β΄/
12.08.1998) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι−
ήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σύγχρονη
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχο−
λής και του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρή−
της – Αναμόρφωση Προγράμματος και λειτουρ−
γία του ως μονοτμηματικό. ...................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79410/Β7/14−07−2011 (ΦΕΚ
1750/τ. Β΄) Υ.Α. που αφορά στο Κοινό Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλ−
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της
Σχολής Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών
σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας
με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευ−
ρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική
διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών». ......
Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τίτλο «Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4

Αριθμ. 79266/B7
(1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 35102/B7/14−7−2003 (ΦΕΚ
1057 τ. Β΄/30−7−2003) υπουργικής απόφασης όπως
αυτή τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μη−
χανική» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου − Αναμόρφωση του Προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην Ιστορία
της Τέχνης ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ και
κατανέμεται σε:
Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού

500,00

Αγορά αναλωσίμων

500,00

Αγορά βιβλίων

9.500,00

Δαπάνες δημοσίευσης

1.000,00

Δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων

1.500,00

άλλες δαπάνες

2.000,00

Σύνολο

15.000,00

Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης το υπόλοι−
πο μέρος θα καλυφθεί από ερευνητικά προγράμματα,
χορηγίες κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις 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, 21 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 79277/β7
(7)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 235/Β7 (ΦΕΚ 848/Β΄/
12.08.1998) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σύγχρονη Ελληνι−
κή και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης – Αναμόρφω−
ση Προγράμματος και λειτουργία του ως μονοτμη−
ματικό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6, παρ. 3 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16.07.2008) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.08.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04.09.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/20011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, Λειτουργία, δια−
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σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄) και του άρθρου 5, παρ.
8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) και του άρθρου 34,
παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/
02.08.2005) και ιδίως τα άρθρα 13, παρ. 2, 14 και 15 «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσία
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 235/Β7 (ΦΕΚ 848/τ. Β΄/12.08.1998)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 679π.έ./Β7 (ΦΕΚ 1465/Β/21−11−2002) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγ−
χρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. (συνεδρία
05.04.2012) σύμφωνα με το οποίο καταργείται ο δια−
τμηματικός χαρακτήρας του Προγράμματος.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας (συνεδρία 19.06.2013).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία
314η/27.06.2013).
9. Το υπ’ αριθμ. 1163/27.09.2010 της ΑΔΙΠ από το οποίο
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγη−
ση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
10. Το υπ’ αριθμ. 342/24−02−2014 έγγραφο του προέ−
δρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/235 (ΦΕΚ 848/
τ.Β΄/12.08.1998) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιή−
θηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σύγχρονη Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι−
ολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημί−
ου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2013−14 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Σύγχρονη Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Ιστορία» ως μονοτμηματικό σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16.07.2008), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστο−
ρία αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

έρευνας στον τομέα της Σύγχρονης Ελληνικής και Ευ−
ρωπαϊκής Ιστορίας μέσω της κατάρτισης νέων ερευνη−
τών/τριών, οι οποίοι/οποίες θα είναι ικανοί να διεξάγουν
αυτόνομη ερευνητική εργασία και να εκπονήσουν διδα−
κτορική διατριβή.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστο−
ρία απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
στη «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Αν−
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και πτυχιούχοι
άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι−
σμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού−
χοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Α΄ Εξάμηνο
Δραστηριότητα
Σεμινάριο Ιστορίας

12

Σεμινάριο Ιστορίας

12

Επιτόπια άσκηση σε αρχεία, μουσεία
και ερευνητικές βιβλιοθήκες Ι

6

Σύνολο

30

Β΄ Εξάμηνο
Δραστηριότητα

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοι−
τητής απαιτείται να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120)
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυ−
χιακός φοιτητής υποχρεούται να:
(α) Συγκεντρώσει εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή
παρακολούθηση πέντε (5) μεταπτυχιακών σεμιναρίων,
το ένα εκ των οποίων δύναται να επιλέγεται ανάμεσα
στα προσφερόμενα από τα άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή των άλλων τμημάτων της
Φιλοσοφικής Σχολής και του τμήματος Κοινωνιολογίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης αντιστοίχως.
(β) Συγκεντρώσει δεκαοκτώ (18) ECTS από την επιτυχή
συμμετοχή σε τρεις (3) επιτόπιες ασκήσεις σε έναν από
τους ακόλουθους φορείς: Γενικά Αρχεία του Κράτους,
τοπικά αρχεία, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας,
Ελληνικό Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο, Ινστιτούτο
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (Ι.Τ.Ε), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Μουσεία και σε παρεμφερή
αρχεία και πολιτιστικούς οργανισμούς υπό την επίβλεψη
διδάσκοντος/ουσας του Π.Μ.Σ.
(γ) Να συγκεντρώσει δώδεκα (12) ECTS από την επιτυ−
χή συμμετοχή στο ειδικό εργαστήριο με τίτλο Μεθοδο−
λογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης στο
οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται εξατομικευμένα
τα επιμέρους θέματα και μεθοδολογικά προβλήματα
που ανέκυψαν από τις ασκήσεις αρχειακής και βιβλιο−
γραφικής τεκμηρίωσης.
(δ) Να συγγράψει και να υποστηρίξει δημοσίως στο
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Μεταπτυχιακή Δι−
πλωματική Εργασία.
Το εξαμηνιαίο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ECTS

Σεμινάριο Ιστορίας

12

Σεμινάριο Ιστορίας

12

Επιτόπια άσκηση σε αρχεία, μουσεία
και ερευνητικές βιβλιοθήκες ΙΙ

6

Σύνολο

30

Γ΄ Εξάμηνο

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. στη
«Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» ορίζεται
σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

ECTS

Δραστηριότητα

ECTS

Σεμινάριο Ιστορίας

12

Μεθοδολογία Αρχειακής
και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης

12

Επιτόπια Άσκηση σε αρχεία, μουσεία
και ερευνητικές βιβλιοθήκες ΙΙΙ

6

Σύνολο

30

Δ΄ εξάμηνο
Δραστηριότητα

Πιστωτικές μονάδες
ECTS

Συγγραφή Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

30

Παρατίθεται κατάλογος εκπαιδευτικών δραστηριο−
τήτων του Π.Μ.Σ.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων
Σεμινάρια
Σύγχρονη Ιστοριογραφία και Μέθοδοι
της Ιστορικής Έρευνας
Επιλεγμένα θέματα σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας
Επιλεγμένα θέματα σύγχρονης
ευρωπαϊκής ιστορίας
Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης
Ιστορίες Παρακμής
Η Αμερικανική Επανάσταση: ζητήματα
ιστορίας και ιστοριογραφίας
Ελλαδικές κοινωνίες στο μακρύ 18ο αι−
ώνα (1680−1815)
Ιστορία του κοινωνικού φύλου
Μεθοδολογία Αρχειακής
και Βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης
Επιτόπια Άσκηση
Επιτόπια Άσκηση σε Αρχεία,
Μουσεία και Βιβλιοθήκες Ι−ΙΙΙ

ECTS
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Ως γλώσσα διδασκαλίας των σεμιναρίων και των
ασκήσεων καθώς και σύνταξης της τελικής μεταπτυ−
χιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική. Διδασκαλία σε
άλλη γλώσσα από επισκέπτες καθηγητές επιτρέπεται
με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα−
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό
μεταπτυχιακών σπουδών.

πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις 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.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε δέκα πέντε (15) ετησίως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων Τμημάτων του ιδίου
Πανεπιστημίου και άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
1. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει την απαιτούμε−
νη υποδομή σε κτήρια, βιβλιοθήκη και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και καλύπτει τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. στην
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.
2. Επιπλέον, οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ έχουν
πρόσβαση στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του Ινστιτού−
του Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας και σε δημοτικά και τοπικά αρχεία, καθώς
και σε δημόσιες βιβλιοθήκες της Κρήτης.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020−21 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στο ποσό των 15.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κόστος συντήρησης
υλικοτεχνικής υποδομής

1.000,00

Προμήθεια βιβλίων
και αρχειακού υλικού

10.000,00

Προμήθεια αναλωσίμων

1.000,00

Δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων

3.000,00

Σύνολο

15.000,00

Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης το υπόλοι−
πο μέρος θα καλυφθεί από ερευνητικά προγράμματα,
χορηγίες κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 79261/Β7
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79410/Β7/14−07−2011 (ΦΕΚ
1750/τ. Β΄) Υ.Α. που αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Γραμμάτων,
Γλωσσών και Ανθρωπιστικών σπουδών του Πανε−
πιστημίου Angers της Γαλλίας με τίτλο «Διδασκα−
λία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη
γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχο−
λικών πληθυσμών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄/25.8.2008, του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄/4−09−2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (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.
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα» που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Την υπ’ αριθμ. 79410/Β7/14−07−2011 (ΦΕΚ 1750/τ. Β΄)
Υ.Α. που αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο−
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και της Σχολής Γραμμάτων, Γλωσσών και Αν−
θρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της
Γαλλίας με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην
Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική δι−
αφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίασης της
Συντονιστικής Επιτροπής του Κοινού Προγράμματος

