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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   
 Αριθμ. 093.16/ΑΣ 7001 (1)

Υπερωριακή εργασία των μονίμων υπαλλήλων, που 
εργάζονται στη Μεταφραστική Υπηρεσία.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 155 παρ.11 του 

ν.  3566/2007 (ΦΕΚ 117/5.6.2007 τ.Α΄) «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003 τ.Α΄).
4. Το υπ’ αριθμ. 2047014/7479/0022/30.4.1998 έγγραφο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, περί 
αναδρομικότητας των αποφάσεων.

6. Τις καθημερινώς επείγουσες και μη επιδεχόμενες 
αναβολή εργασίες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 26 
μονίμων υπαλλήλων που υπηρετούν στην Μεταφραστι−
κή Υπηρεσία για 60 ώρες μηνιαίως στον καθένα από 
1.1.2008 έως 31.12.2008.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη περίπου 
110.000,00 ευρώ και βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του 
ν. δ. 938/1971 και του ν. 3566/2007 άρθρ. 22 παρακρατή−
σεως Μεταφραστικών Τελών.

Στην ανωτέρω εργασία θα μπορούν να συμμετέχουν 
και περισσότεροι υπάλληλοι εντός όμως του ιδίου συ−
νολικού αριθμού των εγκρινομένων ωρών, η πραγμα−
τοποίηση δε της εργασίας αυτής θα βεβαιώνεται με 
πράξη του διευθυντή της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

    F 
 Αριθμ. 118846π.έ./Β7 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με 
τίτλο «Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθ−
μια Φροντίδα Υγείας (Γ.ΟΙ./Π.Φ.)». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
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δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,......και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 5 παρ. 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
του Πανεπιστημιακού.... και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις 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 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι−
στημίου Κρήτης (συνεδρία 19.7.2006).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 20.10.2006).

6. Το υπ’ αριθμ. πρ. 7410/22.10.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

7. Το από 18.12.2007 έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
με τίτλο «Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (Γ.ΟΙ./Π.Φ.)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
 Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργα−
νώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στη «Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (Γ.ΟΙ./Π.Φ.)» από το ακαδημαϊκό έτος 
2007−08, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 
12 του ν. 2083/1992.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Γενική/Οικογενειακή 
Ιατρική και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σκοπός 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εί−
ναι η εκπαίδευση ειδικευμένων Γενικών/Οικογενειακών Ια−
τρών, οι οποίοι στη συνέχεια θα αποτελέσουν έναν πυρή−
να ικανό να μεταφέρει τη γνώση για μια αποτελεσματική 
και τεκμηριωμένη πρακτική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (Π.Φ.Υ.), όπου οι μετεκπαιδευόμενοι δραστηριοποι−
ούνται. Το Π.Μ.Σ. αυτό ουσιαστικά θα συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη ενός ερευνητικού και εκπαιδευτικού δικτύου 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο χώρο της Μεσογείου με 
σημαντικές επιδράσεις την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και στη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

2. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μ.Φ.) θα αποκτήσουν 
ικανότητες και δεξιότητες:

(α) στην ανάλυση δεδομένων σχετικών με την κατά−
σταση της υγείας των ατόμων, των οικογενειών και 
του πληθυσμού στον οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους,

(β) στην εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου για νόσο 
και αναπηρία, καθώς και στην αντιμετώπιση χρόνιων 
νοσημάτων, καταστάσεων και συνθηκών στην Π.Φ.Υ.,

(γ) στο σχεδιασμό συμβουλευτικής και παρεμβάσεων 
τροποποίησης της συμπεριφοράς, δράσεων προαγωγής 
της υγείας στο ιατρείο και στην οικογένεια, και στην 
εκτίμηση της κλινικής αποτελεσματικότητάς τους,

(δ) στη συμβουλευτική και διαχείριση προβλημάτων 
και καταστάσεων υγείας μέσα στην οικογένεια.

3. Επίσης, οι Μ.Φ. θα εκπαιδευτούν σε μεθόδους έρευ−
νας κατάλληλες για τη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και 
την Π.Φ.Υ., ενώ θα ασκηθούν στην αναζήτηση και απο−
τίμηση της πληροφορίας που βασίζεται στα τεκμήρια 
ώστε να αυξήσουν την ικανότητα τους να μελετούν 
κριτικά τη βιβλιογραφία και να αποτιμούν την ποιότητα 
των βιβλιογραφικών δεδομένων, ιδιαίτερα αυτών που 
αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα θεραπευτικών 
και προληπτικών παρεμβάσεων. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι 
να αποκτήσουν οι Μ.Φ. εκείνο το επίπεδο των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων που θα τους καταστήσει ικανούς 
και αυτοδύναμους στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που τυχόν θα αναλάβουν, ώστε να απο−
τελέσουν ένα μελλοντικό σώμα επιστημόνων που θα 
στηρίζει τη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και την Π.Φ.Υ. 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στα συστήματα υγείας 
που θα εργαστούν.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτο−
βάθμια Φροντίδα Υγείας απονέμει:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γενική/Οι−
κογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
(Α΄ Κύκλος Σπουδών), και

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Β’ Κύκλος Σπουδών).
Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικών Σχο−

λών και Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των 
Μ.Φ. θα γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων της πα−
ραγράφου 2α΄ του αρθρ. 12 του ν. 2083/1992 και τον ορι−
σμό συμπληρωματικών κριτηρίων ύστερα από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

2. Στο Β΄ κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι 
του Μ.Δ.Ε. του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. ή άλλου συναφούς 
Μ.Δ.Ε.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

1. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για τη λήψη του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Α΄ κύκλος) ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Αναλυτικότερα, 
ο Α΄ κύκλος σπουδών περιλαμβάνει:

• δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων συνολι−
κής διάρκειας 216 ωρών,

• ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης (192 ώρες) και
• ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής 

εργασίας.
2. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Β΄ κύκλος), η ελάχιστη 
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χρονική διάρκεια είναι τρία (3) έτη σπουδών μετά τη 
λήψη του ΜΔΕ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α. Α΄ Κύκλος σπουδών
1. Ο Α΄ Κύκλος Σπουδών διαρθρώνεται σε 5 (πέντε) 

εκπαιδευτικές ενότητες (modules) από τις οποίες οι 4 
(τέσσερις) διδάσκονται στη διάρκεια των 2 (δύο) πρώ−
των εξαμήνων, και η τελευταία περιλαμβάνει τη διε−
νέργεια μιας διπλωματικής ερευνητικής εργασίας υπό 
επίβλεψη. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που διδάσκονται 
στα Α΄ και Β΄ εξάμηνα σπουδών είναι οι εξής: 

α) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Γενική Ιατρική 
(Α΄ εξάμηνο). 

β) Μεθοδολογία έρευνας (Α΄ εξάμηνο). 
γ) Διαχείριση κινδύνου και evidence based πρακτική 

στην Π.Φ.Υ. (Β΄ εξάμηνο).
δ) Οικογένεια και φροντίδα υγείας (Β’ εξάμηνο). Κάθε 

ενότητα περιλαμβάνει διδασκαλία τριών μαθημάτων τα 
οποία διδάσκονται σε 54 (πενήντα τέσσερις) ώρες.

2. Κατά τη διάρκεια του Α΄ κύκλου σπουδών, ο ΜΦ:
Α) Στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο, παρακολουθεί υποχρεωτικά 

μεταπτυχιακά μαθήματα που αναφέρονται παρακάτω, 
συνολικής διάρκειας 216 ωρών και στα δύο εξάμηνα. 

Β) Στο Γ’ εξάμηνο συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα πρα−
κτικής άσκησης στη Γενική/Οικογενειακή ιατρική και 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (192 ώρες) μετά 
από ένταξη του σε φορέα επιλεγμένο από τον Τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανε−
πιστημίου Κρήτης.

Γ) Στο Δ΄ εξάμηνο, εκπονεί διπλωματική εργασία (σχε−
διασμός εργασίας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, 
συγγραφή εργασίας) υπό την επίβλεψη ενός από τα 
μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο ΠΜΣ.

Δ) Παρακολουθεί και συμμετέχει στις διαλέξεις, στα 
σεμινάρια, στη βιβλιογραφική ενημέρωση, στις στρογ−
γυλές τράπεζες και σε όποιες άλλες επιστημονικές εκ−
δηλώσεις πραγματοποιούνται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
ΠΜΣ.

3. Μαθήματα Α΄ Κύκλου Σπουδών
Α΄ εξάμηνο
1. Έννοιες και ορισμοί στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική 5 ECTS
2. Πρόληψη και προαγωγή υγείας 5 ECTS
3. Η πληροφορική υγείας στην
Πρωτοβάθμια  Φροντίδα Υγείας και τη
Γενική Ιατρική. 5 ECTS
4. Βασικές αρχές έρευνας. 5 ECTS
5. Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στο χώρο
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
της Γενικής Ιατρικής  5 ECTS
6. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στο χώρο
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
της Γενικής Ιατρικής. 5 ECTS
Β΄ εξάμηνο
1. Συστηματική αναζήτηση και αποτίμηση
της βιβλιογραφίας 5 ECTS
2. Διαγνωστικές πιθανότητες στη
Γενική Ιατρική 5 ECTS
3. Διαχείριση κινδύνου σε επιλεγμένα
χρόνια νοσήματα στη Γενική Ιατρική. 5 ECTS
4. Η οικογένεια ως σύστημα 5 ECTS

5. Συμβουλευτική οικογένειας και
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 5 ECTS
6. Η οικογένεια με χρόνιο ασθενή. 5 ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Πρακτική άσκηση. 30 ECTS
Δ΄ εξάμηνο
Συγγραφή και παρουσίαση της
διπλωματικής ερευνητικής εργασίας. 30 ECTS
Το θέμα της εργασίας μπορεί να οριστεί στη διάρκεια 

του Γ΄ εξαμήνου σπουδών μετά την επιτυχή ολοκλήρω−
ση των μαθημάτων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου.

Β. Β΄ Κύκλος Σπουδών
Ο Β΄ Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει:
α) Την υλοποίηση έρευνας, τα αποτελέσματα της 

οποίας θα χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή της δι−
δακτορικής διατριβής,

β) Τη συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής,
γ) Τρεις τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή 

περιοδικά με κριτές, πριν τη δημόσια υποστήριξη της 
διατριβής, (εκ των οποίων ο υποψήφιος πρέπει να είναι 
πρώτος συγγραφέας τουλάχιστον σε μία) βασισμένες 
στα ερευνητικά αποτελέσματα της διατριβής,

δ) Τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των ΜΦ που γίνονται δεκτοί για παρακο−
λούθηση του Α΄ κύκλου σπουδών του Π Μ Σ ορίζεται, 
κατ’ ανώτατο όριο, σε δεκαπέντε (15) ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθεί το υφιστάμενο διδακτικό 
προσωπικό του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης, τη διδα−
σκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις μπορούν να 
αναλαμβάνουν επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο σε 
συγκεκριμένα πεδία του Π.Μ.Σ., όπως επίσης ερευνητές 
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδα−
πής ή της αλλοδαπής που πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παρ. 3α του άρθρ. 12 του ν. 2083/1992. Στο Π.Μ.Σ. 
δύνανται να κληθούν να διδάξουν μαθήματα ή μέρος 
μαθημάτων μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδρύματος, 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή 

Οι διδακτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν από 
την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής. Η 
πρακτική άσκηση και τα ερευνητικά προγράμματα στα 
οποία συμμετέχουν οι Μ.Φ. διεξάγονται στα ερευνητικά 
εργαστήρια των μελών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο 
Π.Μ.Σ. καθώς και των συνεργαζόμενων ειδικών επιστη−
μόνων, στις υπηρεσίες υγείας καθώς και σε Κέντρα 
Υγείας της χώρας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2012−2013.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζε−
ται σε 8.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
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1. Δαπάνες μετακινήσεων 5.000
2. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1.000
3. Αναλώσιμα 1.500
4. Δαπάνες Δημοσιότητας 500
   ΣΥΝΟΛΟ 8.000 €
2. Το κόστος αυτό θα καλύπτεται από:
α) ερευνητικά προγράμματα της Κλινικής Κοινωνικής 

και Οικογενειακής Ιατρικής και β) χορηγίες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση και μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

   F 
 Αριθμ. 82353/B7 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β1/440 (ΦΕΚ 465/

τ.Β΄/29.6.1993) υπουργικής απόφασης έγκρισης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως έχει 
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με νεότερες αποφά−
σεις − Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,......και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 5 παρ 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
του Πανεπιστημιακού.... και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις 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 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β1/440 (ΦΕΚ 465/τ.Β΄/29.6.1993) υπουρ−
γική απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί−
ου Ιωαννίνων, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί 
με τις υπ’ αριθμ. Β7/114 (ΦΕΚ 531/τ.Β΄/7.7.1994) και Β7/26 
(ΦΕΚ 490/τ.Β΄/29.4.1999) υπουργικές αποφάσεις.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (607α/29.5.2007).

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 913/7.6.2007).

6. Το υπ’ αριθμ. 113/9.3.2007 έγγραφο του Δ/ντή του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7.α) Το γεγονός ότι έληξε η λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
και

β) την από 21.5.2007 έκθεση Πεπραγμένων και Σκοπι−
μότητας του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β1/440 (ΦΕΚ 465/
τ.Β΄/29.6.1993) υπουργική απόφαση έγκρισης του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως έχει συ−
μπληρωθεί και τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις, 
ως ακολούθως:

Το άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2008−2009 προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποχρε−
ώσεις φοίτησής τους οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες στο Πρόγραμμα 
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2004−05».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

   F 
 Αριθμ. 6/B7 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74481/Β7 (ΦΕΚ 1947/

τ.Β΄/30.12.2005) υπουργική απόφαση έγκρισης του 
ΠΜΣ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,......και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 5 παρ 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
του Πανεπιστημιακού.... και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις 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 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 74481/Β7 (ΦΕΚ 1947/τ.Β΄/30.12.2005) 
υπουργική απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.
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