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ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ!
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 5 1
25 Φεβρουαρίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α Π Ο Φ Ά Σ Ε Ι Σ

Αποζημίωση μελών Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-
θρου 7παρ. 2ατου Ν. 2860/2000 1

Κατάργηση της υπ' αριθμ. 77/1999 απόφασης του
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2

Παραγωγή μπύρας με προσθήκη σιροπιού γλυκόζης 3
Όροι παραγωγής ζύθου καθώς καιτηρητέες διαδικα-

σίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα
οποία γίνεται χρήση και άλλων εκτός της βύνης κρι-
θής, πρώτων υλών και συγκεκριμένα σακχάρων ... 4

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση αντι-
σταθμιστικών μέτρων για το επάγγελμα του μηχα-
νικού και επιβάλλονται από το Συμβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων
του Π.Δ. 165/2000, όπως ισχύει 5

Τροποποίησης υπ' αριθμ. 126019.7847/Β7 (ΦΕΚ Β'
633/22.5.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διε-
θνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πα-
νεπιστημίου 6

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλου του Οργανισμού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Τ.Ε.Ε.
ΝΑΥΠΛΙΟΥ) για το έτος 2005 7

Α Π Ο Φ Ά Σ Ε Ι Σ

Αριθ. 6008/ΕΥΣΣΑΑΠ 357 (1)

Αποζημίωση μελών Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου
7 παρ. 2ατου Ν. 2860/2000.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 /τΑ/14.11.2000) και ειδικό-

τερα το άρθρο 7 παρ.7 εδάφιο Β'
2. Το άρθρο 29 Ατού Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυ-

βερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α), όπως προστέθηκε με το

άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 1 παρ 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ38Α).

3. Το ΠΔ81/21.3.2002 (ΦΕΚ57Α) περί συγχώνευσης των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθμ. 332/ΓΚΠΣ305/5.1.2001 κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας "Σύσταση, συ-
γκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης".
(ΦΕΚ109/Τ.Β75.2.2001)

5. Την υπ' αριθμ. 331/ΓΚΠΣ306/5.1.2001 κοινή απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας "Διαδικασία Αξιολό-
γησης γιατο προσωπικό του ά.7πρα.2°του Ν. 2860/2000".
(ΦΕΚ109/Τ.Β75.2.2001)

6. Την υπ' αριθμ.ΓΓΕΑ 1083/19887 (ΦΕΚ 701/Β/12.5.
2004) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονο-
μίας "Αντικατάσταση της υπ' αριθμ 223009/ΕΥΣ 6405/
18.12.2002 απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτρο-
πής Αξιολόγησης σύμφωνα με τον αριθμ. 7 του Ν.
2860/2000 για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις".

7. Την υπ' αριθμ. 2/57917/0022/19.11.2002 κοινή υπουργι-
κή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την υπ' αριθμ. 3791/ΓΚΠΣ 3 κοινή υπουργική απόφα-
ση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επεν-
δύσεων, αποφασίζουμε:

Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 1 της υπ' αριθμ.
2/57917/0022/19.12.2002 κοινής υπουργικής απόφασης
εδάφιο ως εξής:

Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
της παραγράφου 2α του ά.7του Ν. 2860/2000 ανέρχεται
στο ποσό των 50.000 ευρώ για το έτος 2004 και 50.000
ευρώ για το έτος 2005 και θα καλύψει δαπάνες που πραγ-
ματοποιήθηκαν τα έτη 2004 και 2005 με αντίστοιχη αύ-
ξηση του προϋπολογισμού και των πιστώσεων του Προ-
γράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005
ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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Άρθρο 8

Η επισήμανση κάθε νέου τύπου ζύθου που παρασκευά-
ζεται με χρήση και άλλων επιτρεπομένων πρώτων υλών,
εκτός της βύνης κριθής θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές
διατάξειςτου Κ.Τ.Π. και της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Ειδικό-
τερα σε ό,τι αφορά στην αναγραφή των συστατικών αυτή
θα γίνεται με παράθεση όλων των συστατικών του ζύθου
κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το
βάρος κατά τη στιγμή της χρησιμοποιήσεως τους στην
παρασκευή του.

Άρθρο 9

1. Επιφυλασσομένων των κυρώσεων που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.2960/2001 "Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", σε περίπτωση παραβάσε-
ων των διατάξεων της παρούσας, επιβάλλονται, κατά πε-
ρίπτωση, οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και
8 του Ν.Δ. της 29.12.1923, όπως αυτά τροποποιήθηκαν
και ισχύουν ως σήμερα.

2. Για την επιβολή των κυρώσεων αυτών εφαρμόζονται
οι διατάξειςτου άρθρου 9του Ν .Δ. της 29.12.1923 σε συν-
δυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Ν.2969/2001 "Αιθυλική
αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα".

Ο Πρόεδρος α.α.
Ο Αντιπρόεδρος
Δ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Η Γραμματέας
ΕΛ. ΠΑΛΛΑΡΗ

Τα Μέλη

Ν. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ, Δ. ΜΠΟΣΚΟΥ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
Κ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ, Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Ι. ΓΑΓΛΙΑΣ,

Π. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

ΑρΛθ.Δ||δ/87/9 (5)
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση αντι-

σταθμιστικών μέτρων για το επάγγελμα του μηχανικού
και επιβάλλονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.
165/2000, όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ1ΩΝ ΕΡΓΩΝ -

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΛΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 16 του Ν.3149/

2003 (ΦΕΚ 141/10.6.2003)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ Α' 149/2000)

"Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση
ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία
89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις
διατάξειςτου άρθρου 5 αυτού.

3. Τις διατάξειςτου άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 "Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΑΊ 37) όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α'154) και τροπο-
ποιήθηκε με την παρ.2 εδ. α' του άρθρου 1 του Ν.2469/
1997 (Α'38)

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Α' Δοκιμασία Επάρκειας
1. Η δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 5 του

Π.Δ. 165/2000, όπως ισχύει, διεξάγεται στο Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας από Ειδικές Επιτροπές, οι οποίες συ-
γκροτούνται από το ΤΕΕ και αποτελούνται από τακτικά
μέλη του ΤΕΕ εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελμα-
τικού κύρους με ανάλογη ειδικότητα, προς το αντικείμενο
της δοκιμασίας

2. Οι Επιτροπές είναι τριμελείς για κάθε ειδικότητα και
ένα μέλος τους μπορεί να είναι εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ
του Ε.Μ.Π. ή Πολυτεχνικής σχολής της χώρας.

3. Η διαδικασία δοκιμασίας επάρκειας είναι γραπτή,
διαρκεί κατ' ανώτατο όριο, οκτώ (8) ώρες ανά δραστη-
ριότητα και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

4. Το αντικείμενο της δοκιμασίας επάρκειας περιορίζε-
ται στον ή στους τομείς γνώσεων που έχουν επιβληθεί ως
αντισταθμιστικά μέτρα από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης (Σ.Α.Ε.Ι.)

5. Η θεματολογία της δοκιμασίας επάρκειας ορίζεται
από το ΤΕΕ και κοινοποιείται τουλάχιστον 1 μήνα προ της
ημερομηνίας των εξετάσεων στους ενδιαφερόμενους με
κάθε είδος σχετικής πληροφορίας και διάφορα άλλα λε-
πτομερειακού χαρακτήρα θέματα όπως βοηθήματα που
επιτρέπεται να έχουν οι ενδιαφερόμενοι κλπ.

6. Η βαθμολόγηση τη ς δοκιμασίας επάρκειας θα γίνεται
από την τριμελή επιτροπή με μέγιστο βαθμό το 10 ή πολ-
λαπλάσιο του και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 70% του
μέγιστου. Σε περίπτωση αποτυχίας στη δοκιμασία επάρ-
κειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την επαναλάβει σε
επόμενη περίοδο διεξαγωγής της δοκιμασίας.

7. Οι δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον
τέσσερις φορές το χρόνο σύμφωνα με πάγια απόφαση
του ΤΕΕ και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός
20ημέρου από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας.

8. Για τη συμμετοχή στη δοκιμασία επάρκειας οι ενδια-
φερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο ΤΕΕ σχετική αίτηση
με συνημμένη την απόφαση του Σ.Α.Ε.Ι.

Β' Πρακτική Άσκηση Προσαρμογής
1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής του άρθρου 5 του

Π.Δ. 165/2000, όπως ισχύει, πραγματοποιείται σε φορείς
ή γραφεία Μελετών υπό την εποπτεία και έλεγχο του ΤΕΕ.

2. Το ΤΕΕ καταρτίζει κατάλογο των φορέων ή των γρα-
φείων μελετών, με κατάταξη τους σε κατηγορίες, στα
οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση
προσαρμογής

3. Ο χρόνος πρακτικής άσκησης προσαρμογής καθώς
και το αντικείμενο θα είναι το καθοριζόμενο από τη σχετι-
κή απόφαση του ΣΑΕΙ

4. Το ΤΕΕ μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου απο-
φασίζει:

α. Και προτείνειτους συγκεκριμένους φορείς ή γραφεία
μελετών, από τον ανωτέρω κατάλογο φορέων ή γραφεί-
ων μελετών, στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η εν
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λόγω άσκηση μετά από επιλογή του ενδιαφερομένου και
αποδοχή του φορέα ή γραφείου,

β. Τον περιληπτικό πίνακα άσκησης που θα περιλαμβάνει
• Στοιχεία μηχανικού
• Χρόνο άσκησης
« Αντικείμενο απασχόλησης
• Λεπτομέρειες άσκησης προσαρμογής με κατ' ελάχι-

στον τα εξής:
Τήρηση ημερολογίου με στοιχεία άσκησης
ί. Συμμετοχή στη σύνταξη ή εκπόνηση:
- Υπολογισμών
- Τεχνικών εκθέσεων
- Τεχνικών Προδιαγραφών
- Προϋπολογιστικών στοιχείων κατασκευών σε ολοκλη-

ρωμένα αντικείμενα και όχι μόνο τμήματα (μέρη έργου)
ϋ. Συμμετοχή στο συντονισμό και καθοδήγηση τουλάχι-

στον ενός μεγάλου ή μεσαίου έργου ή περισσοτέρων μι-
κρών με επιστημονική συμμετοχή και άλλων ειδικοτήτων

ίϋ. Εξοικείωση με τους Ελληνικούς Κανονισμούς, τα Ελ-
ληνικά Πρότυπα και τους Ευρωπαϊκούς κώδικες και των
προτύπων και κανονισμών μιας ακόμη Ευρωπαϊκής χώ-
ρας.

γ. Τον τρόπο ενημέρωσης του ΤΕΕ από το φορέα απα-
σχόλησης για την εργασία του ενδιαφερομένου ανά εξά-
μηνο και δραστηριότητα.

5. Μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου της άσκη-
σης προσαρμογής που αναγγέλλεται από τον φορέα απα-
σχόλησης στο ΤΕΕ, υποβάλλεται και η τελική έκθεση που
περιγράφει λεπτομερώς τα αντικείμενα απασχόλησης και
τα καθήκοντα του ενδιαφερομένου καθώς και η αίτηση
του ενδιαφερομένου για την αξιολόγηση της πρακτικής
άσκησης

6. Η αξιολόγηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής γί-
νεται εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, από
ειδική επιτροπή που ορίζεται από το ΤΕΕ, και αποσκοπεί
στην επιβεβαίωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσε-
ων που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης στη δραστηριότητα ενδιαφέροντος

7. Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής
ολοκληρώνεται με συνέντευξη του ενδιαφερομένου,
διάρκειας δύο ωρών κατ' ανώτατο, στην Ελληνική γλώσ-
σα από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

8. Η επιτροπή θα αποτελείται από τακτικά μέλη του ΤΕΕ
εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους
με ανάλογη ειδικότητα, προς το αντικείμενο της πρακτι-
κής άσκησης, και ένα μέλος της μπορεί να είναι εν ενερ-
γεία μέλος ΔΕΠ του Ε.Μ.Π. ή Πολυτεχνικής Σχολής της
χώρας.

9. Σε περίπτωση αποτυχίας, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την πρακτική
άσκηση με τους ίδιους όρους, και να επαναξιολογηθούν
εντός εξαμήνου. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο ενδια-
φερόμενος έχει μόνο τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε
δοκιμασία επάρκειας άλλως απορρίπτεται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005

οι ΥΠΟΥΡΓΟΊ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αριθ. 7Ί242 (6)

Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 126019, 7847/Β7 (ΦΕΚ Β'
633/22.5.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς
και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159τ.Α') "Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης", του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α') "Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,... και άλλες διατάξεις"
καιτουάρθρου5παρ12γτουΝ.2916/2001 (ΦΕΚ114τ.Α')
"Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε-
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α'του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137 τ.Α'), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α') και αντικαταστάθηκε με την πα-
ράγραφο 2 ατού άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ38τ.Α').

3. Την υπ'αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β'/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός αρμο-
διοτήτων Υφυπουργώντου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων".

4. Την υπ' αριθμ. Β7/151/1994 (ΦΕΚ 482/τ.Β'/27.6.1994)
υπουργική απόφαση "Έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστη-
μίου", όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. Φ.711/
135/Β7/295/1996 (ΦΕΚ 483/τ.Β'/24.6.1996) υπουργική
απόφαση και αντικαταστάθηκε με την υπ'αριθμ. Β7/393/
1998 (ΦΕΚ849/τ.Β7 12.8.1998) και η οποία τροποποιήθη-
κε με την υπ' αριθμ. 126019.7847/Β7/03 (ΦΕΚ 633 /τ.Β/
22.5.2003) υπουργική απόφαση.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 12 παρ. 3 του Π.Δ.
149/12.6.1997 (ΦΕΚ 128 τ.Α'/23.6.1997) "Κατάτμηση του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών"

6. Το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 23ης Ιουνίου
2004 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με την ειδική
σύνθεση του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο-
λιτικών Επιστημών (συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2004).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ'αριθμ. Β7/393/29.7.1998 (ΦΕΚ
849/τ.Β'/12.8.1998) υπουργική απόφαση αντικατάστα-
σης της υπ' αριθμ. Β7/151/14.6.1994 (ΦΕΚ482/τ.Β'/
27.6.1994) εγκριτικής υπουργικής απόφασης του ΠΜΣ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει με νεώτερες αποφάσεις, ως ακο-
λούθως:


