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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2067
29 Ιουλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 113842/B7
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 347/Β7/17−06−1998 (ΦΕΚ
660/τ. Β΄) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιη−
θεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτι−
κής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» − Αναμόρφωση
του προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρ. 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/Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το Π.Δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό−
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Κα−
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 347/Β7/17−06−1998 (ΦΕΚ 660/τ. Β΄)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστρι−

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 34063/Β7/18−04−2003 (ΦΕΚ 575 τ. Β΄) και 23487/
Β7/06−05−2004 (ΦΕΚ 753 τ. Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πο−
λιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρία
06/05/2014).
8. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρία 29/05/2014).
9. Το υπ’ αριθμ. 1142/26−03−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 347/Β7/17−06−1998 (ΦΕΚ
660/τ. Β΄) υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με νεότερες αποφάσεις ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη−
σης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις δια−
τάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16−8−2008) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός
Το αντικείμενο του προγράμματος συνίσταται στην
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην εμβάθυνση
στο αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπου−
δών υπό το φως των εξελίξεων στο σύγχρονο παγκο−
σμιοποιημένο περιβάλλον καθώς και η προαγωγή της
έρευνας στους τομείς αυτούς. Η προστιθέμενη αξία
του προγράμματος οφείλεται στον διεπιστημονικό του
χαρακτήρα και στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων
από ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, όπως οι
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διεθνείς σχέσεις, οι διεθνείς οργανισμοί και η ευρωπα−
ϊκή ολοκλήρωση που εξετάζονται από πολιτική, νομική
και οικονομική σκοπιά.
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση τους φοι−
τητών με τα σύγχρονα επιστημονικά ρεύματα και στην
απόκτηση των απαραίτητων ερευνητικών εργαλείων
και πρακτικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την εμβά−
θυνση και την εξειδίκευση των γνώσεων τους και την
ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στο πλαίσιο
αυτό, πρωταρχικό στόχο του προγράμματος συνιστά
η άρτια κατάρτιση των φοιτητών για την περαιτέρω
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η
οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την στελέχωση διε−
θνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και ελληνικών
δημοσίων υπηρεσιών, την πρόσβαση στον ακαδημαϊκό
χώρο και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμά−
των της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι

Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός (1)
έτους το πλήρους φοίτησης και δύο (2) επιπλέον εξα−
μήνων το μερικής φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται
σε εβδομήντα πέντε (75) και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται
εντατικό.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα
κατά τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει
συνολικά οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα, τέσσερα
(4) ανά εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο το ένα (1) μάθημα
είναι υποχρεωτικό και τα υπόλοιπα επιλογής, ενώ στο
δεύτερο εξάμηνο είναι όλα επιλογής. Μετά το πέρας
των δύο εξαμήνων ακολουθεί η συγγραφή της μετα−
πτυχιακής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.
Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των
μεταπτυχιακών μαθημάτων που μπορούν να προσφέ−
ρονται σε ένα ακαδημαϊκό έτος παρατίθενται στους
παρακάτω πίνακες. Δεν θα προσφέρονται υποχρεωτικά
όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στους παρα−
κάτω πίνακες:
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1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
Υποχρεωτικό:
Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας
Επιλογές
Ισχύς και διεθνής πολιτική
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Αγορά και Κράτος στην ΕΕ
Εθνική κυριαρχία και διεθνής
οργάνωση
Έννομη τάξη της ΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ
Θερινή Περίοδος
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2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Μαθήματα

ECTS

Επίλυση συγκρούσεων
Σύγχρονα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας
Εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
Τουρκία: κράτος και εξωτερική πολιτική
Δυτικά Βαλκάνια
Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή
Εξωτερική πολιτική και σχέσεις της ΕΕ
Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Συγκριτική ανάλυση των ευρωπαϊκών
πολιτικών συστημάτων
Πολιτικές της ΕΕ για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή και η εφαρμογή τους
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Διεθνές εμπόριο και επενδύσεις
Κοινωνικό κράτος και ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση
Διεθνές νομισματικό και
χρηματοπιστωτικό σύστημα
Πολιτική ανταγωνισμού στην ΕΕ
Διεθνής Μετανάστευση
Η προστασία του περιβάλλοντος
στις διεθνείς σχέσεις
Προστασία των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των μειονοτήτων στην Ευρώπη
Παγκόσμια διακυβέρνηση των θαλασσών
και των ωκεανών
Ηνωμένα έθνη και διασφάλιση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας
Διεθνή χερσαία και θαλάσσια σύνορα
Το διεθνές καθεστώς διαχείρισης των
φυσικών πόρων και της ενέργειας
Η προστασία της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς
Ενέργεια και γεωπολιτική

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

ΣΥΝΟΛΟ

30

30

7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

ECTS

Συγγραφή Μεταπτυχιακής
Εργασίας

15

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρ−
κεια σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης θα
γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβά−
νεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄).

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Πολιτικής Επι−
στήμης και Δημόσιας Διοίκησης διαθέτει: α) τους απα−
ραίτητους χώρους για τη διδασκαλία, β) τη βιβλιοθήκη
του Τμήματος και τα Σπουδαστήρια του Πανεπιστημίου,
γ) τα 2 εργαστήρια Η/Υ δ) χώρο γραμματειακής υπο−
στήριξης και διοικητικής μέριμνας του προγράμματος,
ε) σύνδεση με το δίκτυο του Πανεπιστημίου (Ασύρματη
Σύνδεση/ Wi−Fi, Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο /VPN, Διακο−
μιστής Μεσολάβησης /Proxy Server, Σύνδεση/ Dial−up).

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ’
ανώτατο όριο, σε τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τομέων του ίδιου Τμήμα−
τος ή άλλων Τμημάτων, Σχολών και Πανεπιστημίων της
ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
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παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο
ποσό των 38.675 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Περιγραφή Δαπάνης

Ποσό σε €

Αμοιβές/αποζημιώσεις διδακτικού
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

25.975

Πάγιος εξοπλισμός, αναλώσιμα

3.200

Υποτροφίες

8.500

Διάφορες δαπάνες

1.000

Σύνολο

38.675

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ−
γράμματα, χορηγίες και δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργική απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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