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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5419
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140862/B7/8−9−2014 (ΦΕΚ 2438/
B΄/12−9−2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημί−
ου Πελοποννήσου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία
Υπολογιστών».

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140862/B7/8−9−2014
(ΦΕΚ 2438/B΄/12−9−2014) υπουργικής απόφασης που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Επι−
στήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών». ...........................

1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49231/Β7 (ΦΕΚ 1479/
22−7−2009) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 113986/Β7 (ΦΕΚ 2071/
29−7−2014) υπουργική απόφαση και ισχύει, που αφο−
ρά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων». .........
2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73936/Β7/31−5−2013 (ΦΕΚ
1384/Β΄/6−6−2013) υπουργικής απόφασης όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 194708/Ζ1/2−12−2014 (ΦΕΚ
3332/Β΄/11−12−2014) υπουργική απόφαση και ισχύει, που
αφορά στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής και Χρημα−
τοοικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπο−
λις Πάφου της Κύπρου με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική
Οικονομία/GlobalPoliticalEconomy». ........................................... 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113992/Β7/21−7−2014 (ΦΕΚ
2103/31−7−2014) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για Άτομα
με Αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Δι−
αχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Αν−
θρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου. ........................................................
4

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156,
τ.Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71, τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του εδ.α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (189, τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ−
τατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α´/28−5−2013)
«Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με−
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τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1561/5−6−2014 της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος.
7. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 140862/B7/8−9−2014
(ΦΕΚ 2438/τ.B΄/12−9−2014) υπουργική απόφαση που αφορά
σε Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 134055/B7 (ΦΕΚ 2560/
18−12−2008) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστή−
μης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπο−
λογιστών» − Αναμόρφωση Προγράμματος.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε−
πικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρία
5η/13−5−2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (55η συνε−
δρίαση /15−7−2015).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140862/B7/8−9−2014 (ΦΕΚ
2438/τ.B΄/12−9−2014) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπο−
λογιστών», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο−
λής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου τροποποιεί την λειτουργία
από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη και
Τεχνολογία Υπολογιστών», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και την
Τεχνολογία Υπολογιστών καλύπτοντας τόσο το θεωρη−
τικό, όσο και το τεχνολογικό περιεχόμενο αυτής. Σκοπός
του είναι:
α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας
Α΄ Εξάμηνο

στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των Υπολογιστών και
συναφών επιστημών και κλάδων.
β) Η ειδίκευση σε περιοχές της Επιστήμης και της Τε−
χνολογίας των Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονε−
μόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφο−
ράς στις συναφείς περιοχές και αυξημένες ικανότητες
προαγωγής της έρευνας.
γ) Η προετοιμασία επιστημόνων ερευνητών ικανών να
συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνο−
λογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της
Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
των Υπολογιστών.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δε−
κτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και
Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, πτυχιούχοι Τμημά−
των ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή αναγνω−
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς
και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.Ε.Φ.) ή τμημάτων Τ.Ε.Ι. με ουσιώδη συνάφεια αντικει−
μένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να
εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής
και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητι−
κή τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.
Κάθε φοιτητής που επιλέγεται για το Π.Μ.Σ. προσδιορίζει
μία ερευνητική περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών
στην οποία ενδιαφέρεται να εμβαθύνει. Ο φοιτητής πα−
ρακολουθεί 3 μαθήματα εξειδίκευσης κατά το 1ο εξάμηνο
και 3 μαθήματα εξειδίκευσης κατά το 2ο εξάμηνο από
τα κάτωθι προσφερόμενα. Κατά το 3ο εξάμηνο εκπονεί
ερευνητική διπλωματική εργασία.
Τα μαθήματα που μπορούν να προσφέρονται ανά εξά−
μηνο είναι τα ακόλουθα:

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Αριθμητικές μέθοδοι για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων

10

Ειδικά θέματα αλγορίθμων

10

Ερευνητικά ζητήματα μαθηματικής λογικής στην επιστήμη των υπολογιστών

10

Θέματα αιχμής στα γραφικά υπολογιστών

10

Θέματα αιχμής στην περιοχή της διάδρασης ανθρώπου − υπολογιστή

10

Θέματα γεωμετρικών αλγορίθμων

10

Θέματα δικτυοκεντρικού προγραμματισμού

10

Θέματα ενσωματωμένου λογισμικού

10

Θέματα κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών

10

Θέματα σχεδιασμού κρυπτογραφικών αλγορίθμων

10

Θέματα υπολογιστικής πολυπλοκότητας

10
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Θέματα υπολογιστικής προσομοίωσης

10

Σύνολο

30

Β΄ Εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Αναπαράσταση γνώσης και λογισμός με περιορισμούς στον σημασιολογικό ιστό

10

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

10

Δυναμικά συστήματα

10

Εργαλεία σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων και μεταγλώττιση υλικού

10

Ζητήματα οπτικοποίησης πληροφοριών

10

Θέματα αιχμής στην περιοχή της αναπαράστασης γνώσης

10

Θέματα ασφάλειας επικοινωνιών

10

Θέματα διαχείρισης δεδομένων και γνώσης

10

Θέματα διαχείρισης πληροφορίας στο διαδίκτυο

10

Θέματα ενσωματωμένων επεξεργαστών

10

Μεθοδολογία έρευνας

10

Προγραμματισμός δικτυακών εφαρμογών

10

Προχωρημένα θέματα δικτύων

10

Σχεδίαση συστημάτων σε πυρίτιο

10

Σύνολο

30

Γ΄ Εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος
Διπλωματική Εργασία

ECTS
30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 3 εξαμήνων:
90 ECTS
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η διπλωματική εργασία δύναται να
συγγράφεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος, ενώ ο ακριβής αριθμός
καθορίζεται κάθε έτος με εισήγηση της ΓΣΕΣ του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικής πρότασης της συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και
ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός
και η διοικητική δομή του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 11α του N. 4009/2011 (Α´ 195), 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 Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ
(54.600,00 €) και αναλύεται ως εξής:
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α) Αμοιβές/ αποζημιώσεις Διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού Προσωπικού
€ 41.600,00
β) Δαπάνες μετακινήσεων και δημοσιότητας του προγράμματος
€ 3.000,00
γ) Δαπάνες για προμήθειες βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, ηλεκτρονικών βάσεων
€ 3.000,00
δ) Συντήρηση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού
€ 5.000,00
ε) Γενικές δαπάνες
€ 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
€ 54.600,00
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Το
ύψος των διδάκτρων καθορίζεται για κάθε κύκλο του ΠΜΣ με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησης σύμφωνα
με το Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 θα περατώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 21 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
F
Αριθμ. 5705
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49231/Β7 (ΦΕΚ 1479/22−7−2009)
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 113986/Β7 (ΦΕΚ 2071/29−7−2014) υπουργική
απόφαση και ισχύει, που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμή−
ματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννή−
σου με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχεί−
ριση Κρίσεων».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156,
τ.Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71, τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2−8−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσ−
σώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ 119 τ.Α΄/28−5−2013) «Κατάργηση και
Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και
Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
6. Την υπ’ αριθμ. 49231/Β7 (ΦΕΚ 1479/22−7−2009) υπουρ−
γική απόφαση που αφορά στην Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» του Τμήματος Νοσηλευ−
τικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
8. Την υπ’ αριθμ. 113986/B7 (ΦΕΚ 2071/29−7−2014) τρο−

ποποίηση της υπ’ αριθμ. 49231/Β7 (ΦΕΚ 1479/22−7−2009)
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Διοίκηση Υπηρε−
σιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων».
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 787/24−2−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 16η/
29−6−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της 54ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου Ειδικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρίαση αριθμ. 55η/3−7−2015).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49231/Β7 (ΦΕΚ 1479/
22−7−2009) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 113986/Β7 (ΦΕΚ 2071/29−7−2014) υπουργική
απόφαση και ισχύει, που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο
«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων», ως
ακολούθως:
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Με−
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζεται σε δύο
ημερολογιακά έτη (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένα εξά−
μηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας), με
δυνατότητα επέκτασης του χρόνου ολοκλήρωσης σε 6
(έξι) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Ι. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
1. Το MΔE περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία που ισο−
τιμάται με 90 διδακτικές/πιστωτικές μονάδες (ECTS), και
μεταπτυχιακή διατριβή που ισοτιμάται με 30 διδακτικές /
πιστωτικές μονάδες (ECTS), η οποία πραγματοποιείται με
μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγε−
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ται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ μελών ΔΕΠ.
2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα τρία πρώτα
εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται
ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και
μαθήματα με μορφή σεμιναρίων για την ενίσχυση των
βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Η δι−
δασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα.
Προβλέπεται η δυνατότητα διαλέξεων και στην αγγλική
γλώσσα.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ που
αναφέρεται στη θεωρητική διδασκαλία, διαρθρώνεται σε
τρεις ενότητες:
Μαθήματα Βασικού Κορμού
Μαθήματα Κατεύθυνσης Υποχρεωτικά
Μαθήματα Επιλογής
Α ΕΞΑΜΗΝΟ:
Μαθήματα Βασικού Κορμού (30 ECTS)
α) Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Διοίκησης Έργων
(8 ECTS)
β) Ερευνητική Μεθοδολογία και Στατιστική (8 ECTS)
γ) Αρχές Marketing (7 ECTS)
δ) Οικονομικά της Υγείας (7 ECTS)
Β ΕΞΑΜΗΝΟ:
Μαθήματα Βασικού Κορμού (30 ECTS)
α) Επιδημιολογία (8 ECTS)
β) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (8 ECTS)
γ) Νομοθεσία Διεθνούς Δικαίου−Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων (7 ECTS)
δ) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
(7 ECTS)
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης Υποχρεωτικά
και ένα (1) μάθημα επιλογής
Μαθήματα Κατεύθυνσης Υποχρεωτικά (20 ECTS)
Ι. Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
• Επείγουσα Φροντίδα Υγείας (12 ECTS)
• Πολιτικοί και Θεσμικοί Παράγοντες στη Διαχείριση
Κρίσεων (8 ECTS)
ΙΙ. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγεί−
ας (12 ECTS)
• Πολιτικοί και Θεσμικοί Παράγοντες στη Διαχείριση
Κρίσεων (8 ECTS)
Μαθήματα Επιλογής (10 ECTS):
 Οργάνωση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Διαχείρισης
Κρίσεων στην Κοινότητα
 Φυσικές και Περιβαλλοντικές Καταστροφές
 Μ.Μ.Ε και Μαζικές Καταστροφές
 Διαχείριση Ψυχικής Υγείας σε Μαζικές Καταστροφές
 Παιδί και Μαζικές Καταστροφές
 Διαχείριση Πόρων σε Μαζικές Καταστροφές
 Αγωγή και Προαγωγή Υγείας
 Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 Διαχείριση Κρίσεων στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο
 Διαχείριση ψυχικής Υγείας Επαγγελματιών Υγείας
Δ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Η κατανο−
μή και η διαδικασία επιλογής θα καθορίζεται μετά από
απόφαση των αρμοδίων οργάνων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 20 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
F
Αριθμ. 5420
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73936/Β7/31−5−2013 (ΦΕΚ 1384/
Β΄/6−6−2013) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 194708/Ζ1/2−12−2014 (ΦΕΚ 3332/Β΄/
11−12−2014) υπουργική απόφαση και ισχύει, που αφορά
στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ−
σεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργα−
σία με το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομι−
κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
της Κύπρου με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία/
GlobalPoliticalEconomy».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156,
τ.Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71, τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του εδ.α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄) «Κατάργη−
ση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία
και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
6. Το αριθμ. πρ. 908/7−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο−
λόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
7. Την υπ’ αριθμ. 73936/31−5−2013 (ΦΕΚ 1384/τ.Β΄/6−6−2013)
υπουργική απόφαση που αφορά στη λειτουργία του κοι−
νού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της
Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου Κύπρου (Neapolis University Cyprus) με τίτλο «Πα−
γκόσμια Πολιτική Οικονομία».
8. Την υπ’ αριθμ. 194708/Ζ1/2−12−2014 (ΦΕΚ 3332/τ.Β΄/
11−12−2014) υπουργική απόφαση τροποποίηση λειτουργί−
ας του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
μεταξύ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
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του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οι−
κονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Νεάπολις Πάφου Κύπρου (Neapolis University Cyprus) με
τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία».
9. Το απόσπασμα πρακτικού του Συντονιστικού οργάνου
του κοινού ΠΜΣ (συνεδρίαση 25−5−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικού του Συντονιστικού οργά−
νου του κοινού ΠΜΣ (συνεδρίαση 9−7−2015).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία
55η/15−7−2015).
12. Το Ειδικό πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμή−
ματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της
Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου Κύπρου.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73936/Β7/31−5−2013 (ΦΕΚ
1384/Β΄/6−6−2013) υπουργικής απόφασης όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 194708/Z1/2−12−2014 (ΦΕΚ 3332/
Β΄/11−12−2014) υπουργική απόφαση και ισχύει, που αφορά
στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσε−
ων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικο−
νομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Νεάπολις Πάφου Κύπρου (Neapolis University Cyprus) με
τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» ως ακολούθως:
1. H παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται ως εντατικό χρονικής διάρκειας
ενός έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος). Η φοίτηση
μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση του Συντονιστικού
Οργάνου μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον διδακτι−
κά εξάμηνα, η δε ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατρι−
βής μέχρι τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.»
2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και
το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. 73936/B7 (ΦΕΚ 1384/6−6−2013).
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα νομοθεσία.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 21 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
F
Αριθμ. 5418
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113992/Β7/21−7−2014 (ΦΕΚ
2103/31−7−2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργά−
νωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για Άτομα με Αναπη−
ρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλη−
τισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και
Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) «Θεσμικό

πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156,
τ.Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71, τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις τους 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. 70/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28−5−2013) «Κατάργηση
και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και
Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
6. Την υπ’ αριθμ. 113992/Β7 (ΦΕΚ 2103/31−6−2014) υπουρ−
γική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση/Διαχείριση
του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της 35ης (6ης ακ. έτους
2014−2015) ΓΣΕΣ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρι−
σης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συ−
νεδρία της 8ης/7/2015).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της 55ης συνεδρίασης Συ−
γκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου (15−7−2015).
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1045/18−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113992/Β7/21−7−2014 (ΦΕΚ
2103/31−7−2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνω−
ση/Διαχείριση του Αθλητισμού για Άτομα με Αναπηρίες»
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού,
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότη−
τας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τροποποιεί
από το Ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λειτουργία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτ−
λο: «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για Άτομα
με Αναπηρίες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στην Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για
Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) αποτελεί:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας
στην Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού των ΑμεΑ και
συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο
πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική
αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών
να προωθήσουν, αφενός την ανάπτυξη του Αθλητισμού των
ΑμεΑ στην Ελλάδα και παγκόσμια και αφετέρου των παρα−
πάνω συναφών κλάδων, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης
και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη οργάνωσης κέντρων
αποκατάστασης για ΑμεΑ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
δ) Η προαγωγή της Οργάνωσης/Διαχείρισης των Ομο−
σπονδιών, Συλλόγων και της Ελληνικής Παρα−Ολυμπια−
κής Επιτροπής των ΑμεΑ και η κατανόηση της συμβολής
αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και
αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για ΑμεΑ στην
Ελλάδα και παγκόσμια.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στον τομέα της Οργάνωσης/ Διαχείρισης του Αθλητι−
σμού για ΑμεΑ. Αυτός ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή
τίτλο ΜSc (Master of Science in Sport Management and
Organization for people with disabilities).
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμήματος Οργά−
νωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Τμημάτων Επιστή−
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Ιατρικής,
Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας,
Οικονομικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συνα−
φούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει−
δίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα. Η φοίτηση και η ολοκλή−
ρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορούν
να παραταθούν μέχρι τρία (3) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον
διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ΠΜΣ μπορεί να προσφέρεται στην Ελληνική ή/και
Αγγλική γλώσσα. Το ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης περιλαμβάνει εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήμα−
τα, ένα (1) μάθημα επιλογής και εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Τα μαθήματα και οι αντί−
στοιχες πιστωτικές μονάδες ορίζονται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1. Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή παρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων−
Advancedresearchmethods (Υποχρεωτικό).

6

2. Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ. Total quality management of
services for the disabled (Υποχρεωτικό).

6

3. Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ.
Sociological and psychological perspectives in servicing the disabled (Υποχρεωτικό).

6

4. Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ. Planning and managing sport facilities for people
with disabilities (Υποχρεωτικό).

6

5. Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ. Rehabilitation management/sport
medicine for the disabled (Υποχρεωτικό).

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1. Ταξινόμηση των αναπηριών και Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμό−
τητας για ΑμεΑ. −
DisabilityclassificationandRiskmanagement, safetyandaccessibilityforpeoplewithdisabilities (Υποχρεωτικό).

6

2. Μάνατζμεντ/μάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων− εκδηλώσεων για ΑμεΑ και διαχείριση εθελο−
ντών. Sporteventsmanagementforpeoplewithdisabilities (Υποχρεωτικό).

6

3. Στρατηγικός σχεδιασμός μη− κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ.
Strategicplanningofnon−profit (disabilityrelated) organizations (Υποχρεωτικό).

6

4. Οργάνωση και διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό
των ΑμεΑ στη τοπική αυτοδιοίκηση. Equal opportunity in sport for the disabled in local government
programs (Υποχρεωτικό).

6

5. Μάθημα επιλογής

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
MScThesis − Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
30
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

30

Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων – ECTS

90
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

− Κατηγοριοποίηση των Α. με. Α για συμμετοχή σε αγώνες/ Οργάνωση των ομοσπονδιών και διεθνών αθλητικών
οργανισμών. International disability classification levels for sport events (6 ECTS).
− Προαγωγή υγείας για ΑμεΑ. Health promotion for the disabled (6 ECTS).
− Οργάνωση και διαχείριση κέντρων αποκατάστασης. Organization and management of rehabilitation centers (6 ECTS).
− Καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα για την εξίσωση των ευκαιριών στον αθλητισμό για ΑμεΑ. Innovative
practices and equal opportunities programs for the disabled in sport (6 ECTS).
− Τεχνολογία και πληροφορική στην εκπαίδευση του αθλητισμού για τα ΑμεΑ. Sport technology and information
systems for the disable (6 ECTS).
− Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον αθλητισμό για ΑμεΑ. Human resources management in sport organizations
for the disabled (6 ECTS).
− Μέσα μαζικής ενημέρωσης/Δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό για ΑμεΑ. Communication and media for sport with
disabilities (6 ECTS).
− Ειδικά θέματα δικαίου και δεοντολογίας στον αθλητισμό για ΑμεΑ. LawandEthicsinsportforthedisabled (6 ECTS).
− H προπόνηση των ΑμεΑ για συμμετοχή στον αθλητισμό. Sport Training for the disabled (6 ECTS).
− Έρευνα των ΑμεΑ από τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Research in sport for the disabled (6 ECTS).
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδακτικού προσωπικού όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2021−22 με τη επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 104.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό ανά κατηγορία δαπάνης

ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

90.000,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

2.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

2.000,00

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ

3.000,00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
104.000,00
Τα ανωτέρα κόστη καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως εισφορές, χορηγίες,
υποτροφίες και δωρεές από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 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.
Τρίπολη, 21 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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