
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πλη-
ροφορική» του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας» (“MSc in Supply Chain Management”) 
του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΦ 15/4895 (1)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πλη-

ροφορική» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-

ρικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημί-

ου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως 
των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκη-
σης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοί-
τησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρε-
άν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 
37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

6. Την αριθμ. 924/26-03-2015 απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 620/τ.Β΄/16-04-2015) 
«Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρι-
κής Μακεδονίας με τίτλο “Εφαρμοσμένη Πληροφορική”».

7. Την 2889/25-06-2018 απόφαση Συγκλήτου του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2826/τ.Β΄/16-07-2018) 
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας».

8. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανι-
κών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 3/26-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

10. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» 
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1ο
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στο γνωστικό 
αντικείμενο της Πληροφορικής, με τίτλο «Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄70).

Άρθρο 2ο
Αντικείμενο-Σκοπός

1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης 
μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, μέσω της 
παραγωγής και μετάδοσης εξειδικευμένης γνώσης, τε-
χνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο 
της εφαρμοσμένης πληροφορικής.

2. Σκοποί του προγράμματος είναι:
- Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας 

σε επιστημονικές περιοχές του τομέα της εφαρμοσμένης 
πληροφορικής.

- Η συνθετική προσέγγιση μεθοδολογιών, λογισμικού και 
υλικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων εφαρμογών.

- Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων υψηλού επι-
πέδου για την παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων 
και διοικητικών στελεχών, ικανών να στελεχώσουν τον 
ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

3. Ο βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώ-
σεις, μεθόδους και τεχνολογίες πληροφορικής με εφαρ-
μογή σε επιστημονικά πεδία των θετικών, τεχνολογικών 
και οικονομικών επιστημών που θα τους καταστήσουν 
ικανούς για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη σε 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Άρθρο 3ο
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Εφαρμοσμένη Πληρο-
φορική.

Άρθρο 4ο
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των 
οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Άρθρο 5ο
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το 
τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυ-

χιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερι-
κής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) εξάμηνα, 
δηλαδή, επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6ο
Πρόγραμμα μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ (8) 
μαθήματα (κατά το Α΄ εξάμηνο τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
μαθήματα και κατά Β΄ εξάμηνο έχουν δικαίωμα να επιλέ-
ξουν τέσσερα (4) μαθήματα από τα έξι (6) διατιθέμενα). 
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. 
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7,5) πιστωτικές 
μονάδες. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται 
να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η 
οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 
Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πι-
στωτικές μονάδες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων για το Π.Μ.Σ. με-
ρικής φοίτησης είναι το ίδιο με το αντίστοιχο πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται 
σε 2 μαθήματα από τα διατιθέμενα, αντίστοιχα, στο Α΄ 
και Β΄ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών πλήρους 
φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για τον φοιτητή μερι-
κής φοίτησης αντιστοιχεί στο 5ο εξάμηνο φοίτησής του.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Βάσεις Δεδομένων 7,5
2 Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ 7,5
3 Ανάπτυξη Λογισμικού 7,5

4 Προγραμματισμός 
Επιστημονικών Εφαρμογών 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 30
Β΄ εξάμηνο
Μαθήματα επιλογής

α/α Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης 7,5
2 Συστήματα Τηλεκπαίδευσης 7,5

3 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητές 
Συσκευές 7,5

4 Παράλληλος Προγραμματισμός 7,5
5 Νοήμονα Συστήματα 7,5

6 Ασφάλεια Πληροφοριών 
και Δικτύων 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 30
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Γ΄ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90

Άρθρο 7ο
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης (συγγραφής) 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Π.Μ.Σ. 
είναι η Ελληνική.

Άρθρο 8ο
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο τριάντα πέντε (35) φοιτητές.

Άρθρο 9ο
Προσωπικό-Υλικοτεχνική υποδομή

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών τα 
οποία υποστηρίζουν επαρκώς τις διδακτικές ανάγκες 
του ΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114/04-08-2017). Επιπρόσθετα μπορούν 
να συμμετέχουν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
(Α΄114/04-08-2017).

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 
και Τηλεπικοινωνιών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή 
υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη διεξαγωγή 
του προγράμματος.

Άρθρο 10ο
Τέλη Φοίτησης-Παροχές

Τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. ορίζονται στα 2.400,00 €, 
για τα τρία ή πέντε εξάμηνα των σπουδών, για όσους 
φοιτητές δεν εμπίπτουν στα κριτήρια απαλλαγής που 
προβλέπει ο ν. 4485/2017. Προβλέπονται υποτροφίες 
ανά εξάμηνο για φοιτητές με εξαιρετική ακαδημαϊκή 
επίδοση και υποτροφίες εισαγωγής για φοιτητές ειδικών 
κατηγοριών (υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, κοινωνικοί 
λόγοι, κ.α.).

Η ορθή λειτουργία του Π.Μ.Σ. απαιτεί την ύπαρξη χρη-
ματοδότησης, μέσω των τελών φοίτησης, για την κάλυψη 
των ακολούθων αναγκών:

• διοικητική και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος,
• προώθηση-προβολή του προγράμματος,
• κόστος δημοσίευσης των διπλωματικών εργασιών 

των φοιτητών σε συνέδρια ή/και περιοδικά,
• δαπάνες μετακινήσεων των φοιτητών και των καθη-

γητών για την συμμετοχή σε συνέδρια,
• συνδρομές σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και επιστημο-

νικούς φορείς,

• ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση εργαλείων τη-
λεκπαίδευσης του Π.Μ.Σ.,

• ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρονικής 
γραμματείας του Π.Μ.Σ.,

• ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση πληροφορια-
κού συστήματος εγγραφής φοιτητών του Π.Μ.Σ.,

• ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση πληροφορια-
κού συστήματος ανάθεσης μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας του Π.Μ.Σ.,

• αγορά νέου εξοπλισμού ή συντήρηση και αναβάθμι-
ση του υπάρχοντος

• αποζημίωση των εξωτερικών διδασκόντων ή προ-
σκεκλημένων ομιλητών,

• αποζημίωση μελών Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. 
υπερβαίνοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο διδακτι-
κές υποχρεώσεις τους.

Τα τέλη φοίτησης προβλέπονται λόγω του σημαντικού 
κόστους που έχει η κάλυψη των παραπάνω αναγκών και 
λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. από άλλες 
μόνιμες πηγές.

Οι προβλεπόμενες παροχές προς τους φοιτητές περι-
λαμβάνουν τα εξής:

• Χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού 
και αναλωσίμων.

• Πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και επιστημο-
νικούς φορείς.

• Διάθεση του διδακτικού υλικού μέσω της υπηρεσίας 
τηλεκπαίδευσης του Π.Μ.Σ.

• Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Π.Μ.Σ. (Ηλε-
κτρονική γραμματεία, Πληροφοριακό σύστημα εγγρα-
φής, Πληροφοριακό σύστημα ανάθεσης μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας κ.α.).

• Διάθεση εργαστηριακού χώρου πέραν των ωρών 
διδασκαλίας.

• Άδειες λογισμικού για χρήση στο χώρο του εργαστηρίου.
• Άδειες λογισμικού για χρήση από απομακρυσμένο 

Η/Υ μέσω ειδικού συστήματος του Π.Μ.Σ.
• Διάθεση θέσης εργασίας (εργαστηριακού εξοπλι-

σμού) σε κάθε φοιτητή ξεχωριστά.
• Δυνατότητα χρήσης προηγμένου εργαστηριακού 

εξοπλισμού για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
• Κάλυψη εξόδων (μετακίνηση, διαμονή, τέλη εγγρα-

φής) συμμετοχής φοιτητών με παρουσίαση της διπλω-
ματικής τους εργασίας σε συνέδρια.

• Κάλυψη τελών δημοσίευσης εργασιών σε διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά.

• Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου, φοιτητικής μέρι-
μνας και σίτισης του Ιδρύματος.

Ως άλλες ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης ανα-
φέρονται οι εξής:

• Από τις εισφορές του ΠΜΣ στον Τακτικό Προϋπολο-
γισμό του Ιδρύματος

• Από τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος
• Χορηγίες-δωρεές.

Άρθρο 11ο
Κόστος λειτουργίας-Προϋπολογισμός

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί-
ζεται σε 60.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
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α/α Έξοδα Προϋπολογισμός

 1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού (υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 της 
απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 1.500,00 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (υποπερ. ββ της περ. β 
της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 6.000,00 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων (υποπερ. γγ της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 
4334/τ.Β΄/12-12-2017) 1.000,00 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. (υποπερ. δδ της περ. β της παρ. 2 της 
απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017) 500,00 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς (υποπερ. εε 
της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017) 500,00 €

6
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. (υποπερ. στστ της περ. β της 
παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)

25.000,00 €

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. (υποπερ. ζζ της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.
Β΄/12-12-2017)

3.000,00 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (υποπερ. 
ηη της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 500,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης (υποπερ. θθ της περ. β της παρ. 2 της 
απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 2.500,00 €

10
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου (υποπερ. ιι της περ. β της 
παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)

1.500,00 €

11 Κρατήσεις για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (30%) (περ. γ της παρ. 2 
της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 18.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί ως εξής:

α/α Έσοδα Προϋπολογισμός

 1 Αναμενόμενος αριθμός εγγραφών (σε παρένθεση ο αριθμός των φοιτητών 
με απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης) 35 (10)

2 Τέλη Φοίτησης (2.400,00 € ανά φοιτητή) 60.000,00 €
3 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. 0,00 €
4 Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 0,00 €
5 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 0,00 €
6 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0,00 €
7 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0,00 €

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. 0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €

Άρθρο 12ο
Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114/04-08-2017), το Π.Μ.Σ. θα λει-
τουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 13ο
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
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    Αριθμ. ΔΦ 15/4901 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Εφο-

διαστικής Αλυσίδας» (“MSc in Supply Chain 

Management”) του Τμήματος Διοίκησης Εφοδι-

αστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Δι-

οίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-

δος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-

2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα 
διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια 
φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαι-
ώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 
«Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσω-
πικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

6. Την αριθ. 146235/Ε5/15-09-2014 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 2532/τ.Β΄/23-09-2014) «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Συ-
στημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
με τίτλο “Επιστήμη της Εφοδιαστικής”».

7. Την αριθμ. 2902/25-06-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2796/τ.Β΄/13-07-
2018) «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με (νέο) τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσί-
δας» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

8. Το αριθμ. 1/27-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυ-
σίδας της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

10. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 
(“MSc in Supply Chain Management”) στο Τμήμα Διοίκη-
σης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχο-

λής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας» (“MSc in Supply Chain Management”) σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 
του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄70). Το γνωστικό αντικείμενο 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η Διοίκηση της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η Διοίκηση Logistics.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει 
ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχια-
κούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονι-
κά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής και ειδικότερα 
στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τη Διοί-
κησης Logistics των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Ειδικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:
• Την απόκτηση γνώσεων και την υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στε-
λεχώσουν θέσεις που αφορούν στη διοίκηση της εφο-
διαστικής αλυσίδας και των logistics σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς.

• Την ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοι-
κητικών προσόντων που απαιτεί το γνωστικό πεδίο της 
διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους 
τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Διοί-
κησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

• Την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματι-
κής σταδιοδρομίας των αποφοίτων ως στελέχη κατάλλη-
λα τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.

Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η υψηλού επιπέδου θεω-
ρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει 
στην εξειδίκευση επιστημόνων, που προέρχονται από 
ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφο-
διαστικής. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχο-
ληθούν σε διοικητικές θέσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης ή/και οργανισμού, 
σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου 
τομέα, σε κατασκευαστικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις 
και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
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Άρθρο 3
Απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει στου αποφοίτους του, Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Διοίκηση Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικο-
νομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επι-
στημών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών 
Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου της αλ-
λοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση 
του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. Στα δύο 
πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται παρακολούθηση και 
εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, 
ενώ στο τρίτο περιλαμβάνεται η ανάθεση, εκπόνηση και 
εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι οργανωμένο σε 12 
θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. 
Όλες οι ΘΕ είναι υποχρεωτικές και παρουσιάζονται συ-
νοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΑ Τίτλος Θεματικής Ενότητας ΣΥΝ. 
ΩΡΩΝ Θ Α ΦΕ/ΕΒΔ ΔΜ

1 Διοίκηση λειτουργιών εφοδιαστικής 3 2 1 9 5
2 Μεθοδολογία έρευνας 3 2 1 9 5
3 Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας 3 2 1 9 5
4 Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών 3 2 1 9 5
5 Οργάνωση και διοίκηση προμηθειών 3 2 1 9 5
6 Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας 3 2 1 9 5

ΣΥΝΟΛΟ 18 12 6 54 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΑ Τίτλος Θεματικής Ενότητας ΣΥΝ. 
ΩΡΩΝ Θ Α ΦΕ/ΕΒΔ ΔΜ

1 Διαχείριση αποθεμάτων και Συστήματα αποθήκευσης 3 2 1 9 5
2 Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στην εφοδιαστική αλυσίδα 3 2 1 9 5
3 Συστήματα ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 3 2 1 9 5
4 Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα 3 2 1 9 5
5 Ειδικά θέματα εφοδιαστικής και σύγχρονες εξελίξεις στην εφοδιαστική 3 2 1 9 5
6 Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα 3 2 1 9 5

ΣΥΝΟΛΟ 18 12 6 54 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Θεματικής Ενότητας ΣΥΝ. ΩΡΩΝ Θ Α ΦΕ/ΕΒΔ ΔΜ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 30

Σύνολο ΔΜ = 30 (Α΄ Εξάμηνο) +30 (Β΄ εξάμηνο) + 30 (Γ΄ εξάμηνο) = 90
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Άρθρο 7
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Απαι-
τείται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τουλάχιστον 
επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της αγγλικής 
είναι απαραίτητη για βιβλιογραφική αναζήτηση τόσο για 
την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διατριβής, 
όσο και για τη συγγραφή εργασιών που σχετίζονται με 
τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων. Επίσης, 
η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και στην Αγγλική, κατόπιν σχετικής 
έγκρισης του επιβλέποντος καθηγητή.

Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγο-
νται κατά έτος ορίζεται σε τριάντα πέντε (35). Επιπλέον, 
γίνονται δεκτοί: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε 
στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσω-
τερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας 
(1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμ-
φωνα με το νόμο 3685/148/16-7-2008, άρθρο 4, παρ. 3.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Εφο-
διαστικής Αλυσίδας, σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Επιπρό-
σθετα, μπορούν να συμμετέχουν και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 (Α΄114/04-08-2017).

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Η βασική υποδομή του τμήματος περιλαμβάνει έναν 
αριθμό από αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά εργαστήρια, τα οποία στεγάζουν 
σε μέγιστο βαθμό τις δραστηριότητες των Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας» και του ΠΜΣ στη «Δημόσια Διοίκηση» που 
υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα 
αμφιθέατρα βρίσκονται στο κτίριο του τμήματος. Πιο 
συγκεκριμένα τα διαθέσιμα μέσα και οι υποδομές του 
Τμήματος έχουν αναλυτικά ως εξής:

• Αίθουσες διδασκαλίας: Το Τμήμα διαθέτει δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 50, η κάθε μία 
και μία (1) αίθουσα 90 ατόμων. Επίσης, ένα αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 100 ατόμων και ένα αμφιθέατρο χωρητι-
κότητας 90 ατόμων. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι 
εξοπλισμένες με προβολικό σύστημα μόνιμα εγκατεστη-
μένο στην οροφή της αίθουσας με δυνατότητα σύνδε-
σης σε Η/Υ και οθόνη προβολής. Από τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν από τα απογραφικά δελτία μαθήματος, 
προκύπτουν ότι οι διδάσκοντες στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία θεωρούν ότι η χωρητικότητα και ο εξοπλι-

σμός της αίθουσας (που χρησιμοποιήθηκε για τις ανά-
γκες διδασκαλίας του μαθήματος τους) είναι επαρκής.

• Εκπαιδευτικά εργαστήρια: Το τμήμα διαθέτει τέσσε-
ρα (4) εκπαιδευτικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, χωρητικότητας από 20 έως 30 ατόμων. Όλα τα 
εργαστήρια του Τμήματος είναι εξοπλισμένα με προβο-
λικό σύστημα μόνιμα εγκατεστημένο στην οροφή της 
αίθουσας και συνδεδεμένο σε Η/Υ καθώς και με οθόνη 
προβολής. Από τις αποκρίσεις των διδασκόντων (στα 
απογραφικά δελτία μαθήματος) προκύπτει ότι σε μα-
θήματα με εργαστηριακό το σύνολο των διδασκόντων 
κρίνουν τα εργαστήρια επαρκή και τον εξοπλισμό τους 
ως ικανοποιητικό. Επίσης διαθέτει το «Εργαστήριο Ποιο-
τικού Ελέγχου», που βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο 
εργαστηριακό χώρο και περιλαμβάνει εργαστηριακές 
και αναλυτικές συσκευές για τη μελέτη των ιδιοτήτων 
υλικών και τον έλεγχο ποιότητας και προδιαγραφών 
(DSC, WVP, Viscometer, Oxygen Analyzer, Mechanical 
Analyzer, GC, FT-IR κ.ά.), ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εργαστηριακούς πάγκους εργασίας και καθίσματα. Επί-
σης διαθέτει το «Εργαστήριο Διαχείρισης Αποθηκών και 
Αποθεμάτων» που βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο που προσομοιάζει με μία σύγχρονη αποθήκη και 
περιλαμβάνει Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Απο-
θήκης (Warehouse Management System, WMS), ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, δικτυακό σύστημα RF, εκτυ-
πωτή ετικετών barcode, τερματικά, πάγκους εργασίας 
και καθίσματα.

• Θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο (ΑΡ. ΦΕΚ 
1628/3-8-2015), με τίτλο: «Εργαστήριο Ανθρωπιστικών 
Logistics υπό το τίτλο HELP». Στο εργαστήριο αυτό είναι 
εγκαταστημένοι servers, εξοπλισμός Η/Υ σε δίκτυο και 
εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό επιχειρησιακών σενα-
ρίων προσομοίωσης διαδικασιών ανθρωπιστικής εφο-
διαστικής αλυσίδας.

• Βιβλιοθήκη με 2.400 τίτλους και 4.000 τόμους βιβλί-
ων και περιοδικών εξειδικευμένων στα αντικείμενα του 
τμήματος. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχει και ειδικά 
διαμορφωμένο σπουδαστήριο.

Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης είναι 2.850 €/έτος. Το 30% των φοιτη-
τών (από τους 35 εισακτέους) θα απαλλάσσονται από την 
καταβολή διδάκτρων όπως προβλέπει ο ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

Η φοίτηση στο ΠΜΣ γίνεται με δίδακτρα για το 70% 
των μεταπτυχιακών φοιτητών (ήτοι 25 φοιτητές), ενώ 
απαλλάσσεται από τη σχετική καταβολή διδάκτρων το 
30% (ήτοι 10 φοιτητές). Συνολικά έσοδα από δίδακτρα 
25 Χ 2.850= 71.250 €.

Το κόστος λειτουργίας του συνολικά προϋπολογίζεται 
σε 71.250 €, κατανεμημένα ως εξής:

• Αμοιβές διδασκόντων: 12 μαθήματα * 39 ώρες = 468 
ώρες x 70 ευρώ την ώρα = 32.760 €.

• Αμοιβές επιβλεπόντων διπλωματικών: 35 x 100 = 
3.500 €.
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• Λειτουργικά έξοδα που αφορούν στο ΠΜΣ: 415 €
• Δαπάνες μετακίνησης: 3.200 €.
• Αμοιβή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης: 10.000 €.
• Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, σε πο-

σοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων: 
21.375 € (20%-και 10%).

Συνολικό κόστος 71.250 ευρώ.

Άρθρο 13
Διάρκεια λειτουργίας

Η διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται στα πέντε (5) έτη, με 
δυνατότητα επέκτασης του στα οκτώ (8) έτη, κατόπιν 
εκτίμησης της απήχησης που θα έχει το ΠΜΣ τόσο ως 
προς την επιλογή του από υποψηφίους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, όσο και από την απορρόφηση των αποφοίτων 
του από την αγορά εργασίας.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035792609190008*
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