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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1344
13 Μαΐου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για
το έργο «2η Αναβάθμιση του Συνοριακού Μετρη−
τικού Σταθμού Φυσικού Αερίου Σιδηροκάστρου
U−2010» στην Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου
του Δήμου Σιντίκης της Π. Ενότητας Σερρών. .....
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107303/Β7/10.07.2014
(ΦΕΚ 1953/Β’/18.07.2014) υπουργικής απόφασης, με
την οποία αντικαταστάθηκε η υπ’ αριθμ. 26742/
Β7/17.06.2009 (ΦΕΚ 1258 τ. Β/2009) υπουργική από−
φαση, που αφορά στην έγκριση λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Πε−
ριφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο: «Ευρωπαϊ−
κές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»............... 2
Ίδρυση Διιδρυματικού − Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οι−
κονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικο−
νομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσ−
σαλίας με τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»........... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 171817
(1)
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για
το έργο «2η Αναβάθμιση του Συνοριακού Μετρητι−
κού Σταθμού Φυσικού Αερίου Σιδηροκάστρου U−2010»
στην Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου του Δήμου
Σιντίκης της Π. Ενότητας Σερρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22−04−2005).
2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α/
21−11−2014).

3. Το άρθρο 4 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...»
(ΦΕΚ 114/Α/22−09−2015).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23−09−2015).
5. Το άρθρο ένατο του Ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως
της "Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου" (ΦΕΚ 152/Α/
25−07−1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του
Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/15−2−1993), και διατηρήθηκε σε
ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του Ν. 2593/1998
(ΦΕΚ 59/Α/20−03−1998), σύμφωνα με το οποίο για την
εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς,
αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αε−
ρίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει
στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.),
μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυ−
τών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.
6. Το άρθρο 7 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27−12−2005)
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα−
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22−08−2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
8. Το Π.δ. 33/2007 "Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού
της" (ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007).
9. Το άρθρο 29 του Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/
Α/28−01−2009).
10. Το Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/17−06−2011).
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11. Την οικ.14684/914/Φ.15/17−12−2012 κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4
του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επι−
θεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β/31−12−2012).
12. Τα άρθρα 4, 5 και 10 της οικ.483/35/Φ.15/17−01−2012
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ Α΄ 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό−
τηση.» (ΦΕΚ 158/Β/03−02−2012).
13. Την οικ. 2219/146/Φ. 15/2012 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσι−
ών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του
Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 584/
Β/02−03−2012).
14. Την 172058/11−02−2016 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντι−
μετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης
σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επι−
κίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ου−
σίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την
κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης
Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007
(Β΄ 376), όπως διορθώθηκε (Β΄ 2259/2007).» (ΦΕΚ 354/
Β/17−02−2016).
15. Την Δ3/Α/οικ.4303/22−02−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα μετα−
φοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας
άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α/05−03−2012), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
16. Την 091015/02−02−2016 (Α.Π. ΥΠΕΝ: 171817/10−02−2016)
αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣ−
ΦΑ ΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης του εν
θέματι έργου.
17. Την 33845/11−05−1994 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας,
Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσικού αερίου
και τους κλάδους του πλην του κλάδου Λαυρίου, από τα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της
νήσου Ρεβυθούσας», όπως ανανεώθηκε μέχρι 30−06−2019
με την 141990/8−7−2009 κοινή απόφαση των Υπουργών
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18. Την 169745/28−11−2013 απόφαση του Γενικού Δ/ντη
Περιβάλλοντος του ΠΕΚΑ «Μη τροποποίηση της με
αρ. πρ. 33845/11−05−1994 κοινή υπουργική απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών για το έργο 'Αγωγός Με−
ταφοράς Φυσικού Αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά
σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της Νήσου Ρεβυ−

θούσας Μεγάρων', όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ.
141990/08−07−2009 κοινή υπουργική απόφαση, ως προς
τη 2η Αναβάθμιση του Μετρητικού Συνοριακού Σταθ−
μού Σιδηροκάστρου».
19. Το από 16−12−2015 Ερωτηματολόγιο, υπογεγραμ−
μένο αρμοδίως και θεωρημένο για το γνήσιο της υπο−
γραφής και την από Φεβρουαρίου 2016 Μελέτη Εγκα−
τάστασης του έργου, συνοδευόμενα από τα σχέδια
και τον Προϋπολογισμό που αναφέρονται στο έργο
του θέματος.
20. Την από 05−01−2016 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, σύμφωνα με την οποία
ο αρμόδιος μηχανικός έχει ελέγξει και υπογράψει το
Βασικό Σχεδιασμό του εν θέματι έργου.
21. Τις από 05−01−2016 και υπεύθυνες δηλώσεις του
νόμιμου εκπροσώπου και του αρμοδίου μηχανικού του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες κατά
την εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού του έργου του
θέματος έγινε πλήρης εξέταση και τήρηση του Τεχνικού
Κανονισμού της παρ. 15 της παρούσας.
22. Την από 05−01−2016 υπεύθυνη δήλωση του νόμι−
μου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης
σε αρμόδιο μηχανικό του ελέγχου και υπογραφής των
Τοπογραφικών και Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του έργου
του θέματος.
23. Την από 30−12−2015 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου
μηχανικού, περί της αποδοχής του ελέγχου και υπογρα−
φής των Τοπογραφικών και Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
του έργου του.
24. Την από 05−01−2016 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης της
επίβλεψης των μηχανολογικών εργασιών του εν θέματι
έργου στην εταιρεία «Μετρον Α.Ε», βάσει της 867/15
Σύμβασης.
25. Την από 21−01−2016 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας «Μετρον Α.Ε», περί της ανά−
ληψης της επίβλεψης κατασκευής του εν θέματι έργου
και της ανάθεσής της σε αρμόδιο μηχανικό.
26. Την από 21−01−2016 υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου
μηχανικού της εταιρείας «Μετρον Α.Ε», περί της ανάλη−
ψης της επίβλεψης κατασκευής του εν θέματι έργου.
27. Την από 05−01−2016 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, για την εκπόνηση των
Μελετών των περ. θ και κ καθώς και την τήρηση των
κριτηρίων χωροθέτησης της εγκατάστασης της περ. λ
του μέρους Α. 1.2 του Παραρτήματος Α της υπουργικής
απόφασης της παρ. 15 της παρούσας.
28. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Θ 0092925/
22−12−2015 της Φ.Α.Ε. Αθηνών, ύψους €500,00.
29. Την από 23−03−2016 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.
30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Χορηγείται στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατά−
στασης, τριετούς διάρκειας, για την κατασκευή του
έργου «2η Αναβάθμιση του Συνοριακού Μετρητικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου Σιδηροκάστρου U−2010»
στην Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου του Δήμου
Σιντίκης της Π. Ενότητας Σερρών, σύμφωνα με τα
υποβληθέντα σχέδια, τη Μελέτη Εγκατάστασης, τον
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Προϋπολογισμό, το Ερωτηματολόγιο και τα λοιπά
στοιχεία του φακέλου, με την επιφύλαξη της τήρησης
των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της
απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και
περιορισμούς:
1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα−
ση τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων.
2. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Β.δ. 16/17−03−1950 και Β.δ. 24−11/17−12−1953 υπεύθυνη επί−
βλεψη του έργου της ανωτέρω εγκατάστασης, πρέπει
να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπό−
μενα προσόντα.
3. Να τηρούνται σε ετοιμότητα τα μέτρα πυροπρο−
στασίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη
πυροπροστασίας.
4. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ−
στασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλο−
ντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης
ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέ−
λεση των εργασιών.
5. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές
και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας.
6. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.
7. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπουρ−
γική απόφαση της παραγράφου 17 του προοιμίου της
παρούσας. Η υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλο−
ντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και
να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Υδρογο−
νανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας.
8. Να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα
και προδιαγραφές που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή,
ασφάλεια, συντήρηση και λειτουργία του συνόλου του
εν θέματι έργου.
9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατη−
ρεί το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθ−
μίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση
που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να
εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπο−
νται από το άρθρο 2 του Β.δ. 15/21−10−1922 καθώς και
της υπουργικής απόφασης Δ3/Α/οικ.4303/22−02−2012
της παρ. 14 της παρούσας, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
10. Η θεώρηση των σχεδίων και της Τεχνικής Πε−
ριγραφής αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την
εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται
με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών
διατάξεων.
11. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε−
τικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέ−
χει η Μελέτη Εγκατάστασης και η Μελέτη Ασφαλείας,
έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί
ότι οι προαναφερθείσες Μελέτη Εγκατάστασης και Με−
λέτη Ασφαλείας δεν εφαρμόζονται ή ότι τα στοιχεία
που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση
μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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12. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λει−
τουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετι−
κής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση.
Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός
της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει
να υποβληθεί αρμοδίως αίτηση για χορήγηση άδειας
λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα
από την οικ.483/35/Φ.15/17−01−2012 (ΦΕΚ 158/Β/03−02−2012)
υπουργική απόφαση δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
Β.1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
όπως και τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά του άρ−
θρου 6 της οικ. 483/Φ.15/03−02−2012 (ΦΕΚ 15/Β/2012) από−
φασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, ήτοι:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε ότι η εγκατάσταση του έργου «2η
Αναβάθμιση του Συνοριακού Μετρητικού Σταθμού
Φυσικού Αερίου Σιδηροκάστρου U−2010» έχει κατα−
σκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκα−
τάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες
και τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού της παρ.
15 της παρούσας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε, στην οποία να δηλώνεται ότι το Σύστημα
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου επιτηρείται και συντηρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 της παρούσας και
να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας
τεχνικούς θα χρησιμοποιεί κατά το νόμο.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί
της ανάθεσης σε αρμόδιους κατά νόμο τεχνικούς της
επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατά−
στασης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου κατά νόμο τεχνι−
κού, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης,
λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι
επέβλεψε την κατασκευή της εν θέματι εγκατάστασης.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι
έλεγξε τις τελικές μελέτες κατασκευής του έργου του
θέματος.
7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυρο−
σβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση Φ15/ΟΙΚ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006).
Β.2 Παράβολο, σύμφωνα με την κοινή υπουργική από−
φαση της παρ. 11 του προοιμίου της παρούσας, ύψους
150 ευρώ.
Β.3 Πιστοποιητικό καλής σχεδίασης και κατασκευής
της εγκατάστασης από αναγνωρισμένο φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 6697/16/ΓΠ
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107303/Β7/10.07.2014
(ΦΕΚ 1953/Β'/18.07.2014) υπουργικής απόφασης, με
την οποία αντικαταστάθηκε η υπ’ αριθμ. 26742/
Β7/17.06.2009 (ΦΕΚ 1258 τ. Β/2009) υπουργική από−
φαση, που αφορά στην έγκριση λειτουργίας του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο: «Ευρωπαϊκές
Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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 μεταπτυ−
χιακές 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΄) και της
παρ. 5 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 της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα Δι−
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία,
κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση −
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλίας.
5. Την υπ’ αριθμ 26742/Β7 (ΦΕΚ 1258 τ. Β΄/2009) υπουρ−
γική απόφαση έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χω−
ροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Ευρωπαϊκές
Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη».
6. Την υπ' αριθμ 107303/Β7/10.07.2014 (ΦΕΚ 1952/
Β΄/18.07.2014) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της
υπ' αριθμ. 26742/Β7 (ΦΕΚ 1258 τ. Β΄/2009) Υ.Α. που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο:
«Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» −
Αναμόρφωση προγράμματος».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 180η/20−04−2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης τους Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
56/22−04−2016).
9. Το με αρ. πρωτ. 1180/28−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107303/Β7/10.07.2014
(ΦΕΚ Υ1953/Β΄/18.07.2014) υπουργικής απόφασης, με την
οποία αντικαταστάθηκε η υπ’ αριθμ. 26742/Β7/17.06.2009
(ΦΕΚ 1258 τ. Β΄/2009) υπουργική απόφαση, που αφορά στην
έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεο−
δομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο: «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφε−
ρειακή Ανάπτυξη» −Αναμόρφωση προγράμματος, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τροποποιεί τη λειτουργία
από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευρωπαϊκές
Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» και το μετονο−
μάζει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16−8−2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή, υψηλού επιπέδου,
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο
των Επενδύσεων και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το
υψηλό επίπεδο του ΠΜΣ διασφαλίζεται από τη διεπι−
στημονική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Η
αποτελεσματικότητα αυτής έγκειται στο συνδυασμό
θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και στη διδασκαλία
εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων με εστίαση
στο καινούριο μίγμα αναπτυξιακών ευκαιριών, κινδύ−
νων και προτεραιοτήτων το οποίο έχει αναδυθεί στην
ελληνική και στη διεθνή πραγματικότητα. Η Ελλάδα,
ειδικότερα, καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει,
υπό περιοριστικές δημοσιονομικές συνθήκες, καινούρια
αναπτυξιακή στρατηγική, στη βάση της προσέλκυσης
και της διενέργειας επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης
αξίας, εξερχόμενη από μακρά περίοδο αναπτυξιακών
ανασχέσεων και μεταρρυθμιστικής διστακτικότητας, με
ευδιάκριτη χωρική εστίαση και ευδιάκριτο χωρικό απο−
τύπωμα. Ως εκ τούτου, η διάχυση και η προαγωγή της
επιστημονικής γνώσης αποκτά, πέρα από την εν γένει
ακαδημαϊκή σημασία της, έντονη πρακτική σημασία για
τους λήπτες αποφάσεων πολιτικής και τα (εν δυνάμει)
στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στις «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις− Κριτήρια επιλογής φοιτητών
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολυτεχνικών και
Οικονομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών, Πολιτικών,

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Νομικών και Ανθρωπιστών Επιστημών, Σχολών Θετικών
Επιστημών και άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημε−
δαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντι−
κειμένων.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα για
το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ σε τέσσερα (4)
εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση εξή−
ντα (60) μονάδων ECTS, οι οποίες κατανέμονται σε
δύο (2) εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει
μαθήματα που χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλο−
γής. Το μάθημα επιλογής οι φοιτητές το επιλέγουν από
ένα κατάλογο τριών (3) τουλάχιστον προσφερόμενων
μαθημάτων.
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4. Πολιτική Γης, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων
Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΜΔΕ
γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Με
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί
να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα
επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής
φοίτησης, όσο και η τροποποίηση του προγράμματος
μαθημάτων.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται
σε είκοσι πέντε (25) άτομα ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/
ECTS ορίζονται ως εξής:

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
(Υ)/ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/
(Ε)
ECTS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δημόσια Οικονομία και
Υ
6
Πολιτική
Περιφερειακή
Υ
6
Οικονομική Ανάλυση
Μέθοδοι Έρευνας
Υ
6
Σεμινάριο Επενδύσεων
Υ
6
και Ανάπτυξης
Μάθημα Επιλογής
Ε
6
(Elective course)
ΣΥΝΟΛΟ ECTS:
30
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Υ
6
Σχεδιασμός και Αξιολό−
Υ
6
γηση Επενδύσεων
Μάθημα Επιλογής
Ε
6
(Elective course)
Μεταπτυχιακή
Υ
12
Διπλωματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ ECTS:
30
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής χειμερινού εξαμήνου
1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
2. Διαχείριση και Μάρκετινγκ Τόπου
3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής εαρινού εξαμήνου
1. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προ−
γραμμάτων
2. Στρατηγικές και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυ−
ξης: Η Ελληνική και η Διεθνής Εμπειρία
3. Καινοτομία, Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν
οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο
εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Μη−
χανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι
βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με τον
εξοπλισμό τους το ΠΜΣ.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ
Το Π.Μ.Σ. «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης 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, 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 κόστους λειτουργίας που αφορά σε
λειτουργικές δαπάνες του Π.Μ.Σ. και αναλύεται ενδεικτικά
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ (σε €)
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού,
22.000
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος
6.000
εξοπλισμός (προμήθεια−ανανέωση−συντή−
ρηση)
Μετακινήσεις
6.000
Γενικά έξοδα
4.000
ΣΥΝΟΛΟ
38.000
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα,
χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κτλ.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ
για το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016 θα περατώσουν τις
σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγού−
μενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 25 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
F
Αριθμ. 6695/16/ΓΠ
(3)
Ίδρυση Διιδρυματικού − Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικο−
νομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί−
ας με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολο−
γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλίας με
τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008) «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. A΄/25.8.2008, του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) 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, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και 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΄), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014.
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 Όργανα» που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το Π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α΄/5−6−2013) Μετονομασία
κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση−
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλίας.
6. Το Π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων −
Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄/03.06.2013).
7. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 7η/
16−3−2016).
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας (συνεδρίαση 41/
31−3−2016 και 42/14−4−2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
56/22−4−2016).
11. Τα με αριθμ πρωτ. 1110/24−3−2014 και 2228/6−11−2014
έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του ΤΕΙ Θεσσαλίας αντίστοιχα.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016−17 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με
το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ
Θεσσαλίας με τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», σύμ−
φωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει
από το ακαδ. έτος 2016−17 Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του νόμου Ν. 3685/2008, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο − σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα−
λίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρη−
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην «Λογιστική και Ελεγκτική» έχει
ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών
Τμημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οδηγεί,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο
νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων,
πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.
Ο σκοπός του προγράμματος ορίζεται από το ΠΔ
ίδρυσης του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στο−
χεύει στην:
• Εμβάθυνση στα αντικείμενα Λογιστική και Ελεγκτι−
κή σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των
αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα.
• Εμβάθυνση στις λογιστικές πρακτικές των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων που υποχρεωτικά εναρμονίζονται
οι ελληνικές επιχειρήσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρ−
μογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη.
• Εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων της
Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρ−
νησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς
και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο−
ρικού επιπέδου
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Λογιστική και Ελεγκτική»
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ
οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικο−
νομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοικητι−
κών, Πολυτεχνικών και θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και
Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των
αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των
οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσ−
σα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/1992)
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/
ECTS ορίζονται ως εξής:
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/
ECTS

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Λογι− 1ο εξάμηνο
στική Ι
Διοικητική Λογιστική Ι
1ο εξάμηνο
Ελεγκτική Ι
1ο εξάμηνο
Χρηματοοικονομική
1ο εξάμηνο
Ανάλυση Ι
Σεμινάριο
1ο εξάμηνο
Σύνολο εξαμήνου
2ο εξάμηνο
Χρηματοοικονομική
2ο εξάμηνο
Λογιστική II

7
7

7
7

7
7

2
30
30
90

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε 40 (σαράντα) ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τρία εξάμηνα, εκ των
οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπό−
νηση της διπλωματικής εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χρηματοοικονομική Ανά− 2ο εξάμηνο
λυση II
Ελεγκτική II
2ο εξάμηνο
Επιλογής (ένα από τα
παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική II
2ο εξάμηνο
Στατιστική των
2ο εξάμηνο
Επιχειρήσεων και
Προβλέψεις
Πληροφοριακά συστήματα 2ο εξάμηνο
στη Λογιστική
Δίκαιο Επιχειρήσεων και 2ο εξάμηνο
Εταιρειών
Σεμινάριο
Μεθοδολογία Ερευνητικών 2ο εξάμηνο
Εργασιών
Σύνολο εξαμήνου
3ο εξάμηνο
Διατριβή Μεταπτυχιακής 3ο εξάμηνο
Ειδίκευσης
Σύνολο Πιστωτικών Μο−
νάδων
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7
7
7
7
2
30
7

Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμή−
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, μέλη Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, άλλων Τμη−
μάτων των δύο Ιδρυμάτων όπως και άλλων Τμημά−
των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Ο υπάρχων εξοπλισμός των δύο Τμημάτων καλύπτει
πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με
την υλοποίηση του ΠΜΣ. Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα
χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες χώροι, αίθουσες και
εργαστήρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα λειτουρ−
γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023−24, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από Δίδακτρα,
Χορηγίες, Δωρεές, Ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄), το
65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφορά λειτουρ−
γικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 83.200
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
1

2
3
4
5

Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, 36.000,00
τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού
9.000,00
Εξοπλισμός − Όργανα/Υλικά
9.200,00
Αναλώσιμα
20.000,00
Μετακινήσεις
9.000,00
Λοιπά έξοδα
83.200,00
Σύνολο

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών

€

Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

€
€
€
€
€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 25 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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