
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
στον Τουρισμό» του Τμήματος Διοίκησης Τουρι-
σμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής.

2 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληρο-
φορική και Διοίκηση» με αλλαγή του τίτλου σε: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συ-
στήματα» μεταξύ των Τμημάτων Πληροφορικής 
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6894 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

στον Τουρισμό» του Τμήματος Διοίκησης Τουρι-

σμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττική. 

H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 
8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2.3.2018, 
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011, 
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4.8.2017, 
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6.3.2018, 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2.8.2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11.5.2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την υπουργική απόφαση 6309/2.7.2015 (Φ.Ε.Κ. 1485/
16.7.2015, τ.Β΄): «Έγκριση ίδρυσης - λειτουργίας Κοινού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία 
με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον 
Τουρισμό».

8. Την με αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

9. Την με αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12.12.2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

10. Την με αριθμ. 41931/Ζ1/13.3.2018 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 972/19.3.2018, τ.Β΄) με τίτλο: «Ρύθμιση 
Θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη Μεταξύ Ημεδαπών 
Α.Ε.Ι. και Αναγνωρισμένων ως Ομοταγών Ιδρυμάτων ή 
Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της Αλλοδαπής».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ του 
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Καινοτομία και Επι-
χειρηματικότητα στον Τουρισμό».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 
112 τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254 τ.Α΄/21.11.2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8.8.2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
147 τ.Α΄/8.8.2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ 
Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.

13. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Καινοτομία και Επιχειρηματι-
κότητα στον Τουρισμό».

14. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον 
Τουρισμό».

15. Το με αριθμ. πρωτ. 2340/24.4.2018 έγγραφο, που 
διαβιβάζει την Πρόταση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
στον Τουρισμό».

16. Την πράξη 2/19.4.2018 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Καινοτομία και Επιχειρη-
ματικότητα στον Τουρισμό».

17. Την πράξη 04/21.3.2018 (Θέμα 5ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
σχετικά με την επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

18. Την πράξη 5/2.4.2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4.8.2017, τ.Α΄).

19. Την εισήγηση με αριθμ. 2/9.5.2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

20. Το με αριθμό πρωτ. 105307/Ζ1/26.6.2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

21. Την με αριθμό πράξη 8/10.5.2018 απόφαση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

22. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

την επανίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήμα-
τος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
στον Τουρισμό» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τo Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, ως επισπεύδον τμήμα και το Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» και αγγλικό τίτλο 
“Master of Science in Tourism Entrepreneurship”, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), 
όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
που απαρτίζεται από τους καθηγητές του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
και από επισκέπτες - διδάσκοντες από τον ακαδημα-
ϊκό, ερευνητικό και επαγγελματικό χώρο της Ελλά-
δας και του εξωτερικού, το Πρόγραμμα προσφέρει 
στους συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου εξειδίκευση 
σε ζητήματα της καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας, 
τα οποία σε καθημερινή βάση απασχολούν οικονομι-
κούς αναλυτές, λήπτες αποφάσεων και επιχειρηματίες 
στον κλάδο του τουρισμού, καθώς και την ευρύτερη 
κοινωνία των πολιτών σε τουριστικούς προορισμούς 
διεθνώς.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρι-
σμό» αποτελεί:

- Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας 
στην καινοτομία κι επιχειρηματικότητα στον κλάδο του 
τουρισμού.

- Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικα-
νών να προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω 
της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει 
το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

- Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυ-
χιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη των τουρι-
στικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

- Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης του 
τουρισμού και η κατανόηση της συμβολής αυτής της 
επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελε-
σματικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας 
και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.
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Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη 
γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις. Το Πρόγραμμα έχει 
σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση 
στην οργάνωση και διοίκηση καινοτόμων επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων στον κλάδο του τουρισμού, με 
τη θεματολογία του να περιλαμβάνει την ανάλυση και 
στρατηγική διοίκηση εξειδικευμένων τομέων όπως: 
οι τουριστικοί προορισμοί, οι φορείς και οι επιχειρή-
σεις φιλοξενίας. Η θεματολογία προσφέρει έναν συν-
δυασμό γνώσης που περιλαμβάνει: (α) τη γνώση της 
διοίκησης καινοτομίας, και (β) τη γνώση της διοίκησης 
επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς αιχμής στον 
κλάδο του τουρισμού, όπως π.χ. ιατρικός τουρισμός, 
τουρισμός υγείας - ευεξίας, ιαματικός και θερμαλιστικός 
τουρισμός.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Καινοτομία και Επιχει-
ρηματικότητα στον Τουρισμό».

Στον μεταπτυχιακό τίτλο αναφέρονται τα συνεργαζό-
μενα Πανεπιστήμια.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τους Πρυ-
τάνεις των συμμετεχόντων στη συνεργασία Πανεπι-
στημίων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχει-
ρηματικότητα στον Τουρισμό». Ο τίτλος ισοδυναμεί 
με τον διεθνή τίτλο ΜSc (Master of Science in Tourism 
Entrepreneurship). Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συ-
μπληρωματικό έντυπο το οποίο περιέχει πληροφο-
ρίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που 
απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρκεια και το περιεχό-
μενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία 
του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών 
μονάδων (ECTS).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δε-
κτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τη Συντο-
νιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και επικυρώνεται από την 
Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 
τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην 
ελληνική γλώσσα και μέρος των μαθημάτων στην 
αγγλική. Σε περίπτωση συνεργασίας με Κινεζικά Πα-
νεπιστήμια που έχουν υπογραφεί MOUs ή με άλλα 
Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος ERASMUS+ τα μαθήματα πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να συ-
γκεντρώσουν ενενήντα (90) ευρωπαϊκές Πιστωτικές 
Μονάδες (Π.Μ./ECTS) για την ολοκλήρωση του Προ-
γράμματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες λαμβά-
νουν πέντε (5) Π.Μ. για κάθε μάθημα, και η διπλωμα-
τική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα θα εξειδικεύεται σε δύο κατευθύν-
σεις:

• Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και 

Ευεξίας.
Στο πρώτο εξάμηνο θα διδάσκονται μαθήματα κορ-

μού, στο δεύτερο εξάμηνο θα διδάσκονται τα μαθή-
ματα εκάστης κατεύθυνσης και στο τρίτο εξάμηνο θα 
εκπονείται η διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα θα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και η εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέ-
ντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 3 εξάμηνα 
σπουδών.

Στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο θα διδάσκο-
νται μαθήματα και στο τρίτο εξάμηνο θα εκπονεί-
ται η διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα θα έχουν 
υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και η εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
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Πίνακας μαθημάτων

Α’ Εξάμηνο Π.Μ.

1. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 5

2. Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα Τουριστικών Προορισμών 5

3. Τουριστική Οικονομική 5

4. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 5

5. Διεθνές Τουριστικό Δίκαιο, Πιστοποιήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί και Τουριστική Εκπαίδευση 5

6. Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 5

B’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Π.Μ.

1. Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 5

2. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική 5

3. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών 5

4. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 5

5. Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων 5

6. Κοινωνικές Επιστήμες και Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Τουρισμό 5

B’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας
Π.Μ.

1. Ευεξία και Ποιότητα Ζωής: Νέες Ανάγκες και Υπηρεσίες στον Τουρισμό Υγείας 5

2. Ιαματικός-Θερμαλιστικός Τουρισμός 5

3. Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας 5

4. Προσβάσιμος Τουρισμός (Τουρισμός ΑΜΕΑ) 5

5. Δίκτυα Επιχειρήσεων (Clusters) και Διαχείριση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας 5

6. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 5

Γ’ Εξάμηνο Π.Μ.

1. Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες του Προγράμματος Σπου-
δών καθορίζονται στην κοινή απόφαση των συνεργαζό-
μενων Πανεπιστημίων, επανίδρυσης του ΔΠΜΣ και στον 
Κανονισμό Σπουδών.

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από σχε-
τική αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη 
γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 

ΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς/

ες φοιτητές/τριες ανά κατεύθυνση, κατ’ έτος. Γίνονται 

δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατη-

γοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του 

άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο επισπεύδον τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής απασχολούνται 20 άτομα 
(ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) που το 80% αυτών θα συμμετάσχουν 
στο ΔΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί 
το σύνολο της υπάρχουσας σημαντικής υλικοτεχνικής 
υποδομής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού αλλά και 
του Πανεπιστημίου εν γένει. Ειδικότερα:

• Κτιριακή υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Toυρι-
σμού του ΠΑ.Δ.ΑΤ.

Στην Πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής υπάρχουν σε ότι αφορά το Τμήμα Διοίκησης 
Τουρισμού στον 1ο Όροφο της Σχολής Διοικητικών, Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών υπάρχουν:

1. Tέσσερεις (4) συνεχείς αίθουσες διδασκαλίας πλή-
ρως εξοπλισμένες με πολύ σύγχρονα οπτικά μέσα και 
διαδραστικές οθόνες,

2. Μία (1) ακόμη αίθουσα στον τρίτο όροφο του κτη-
ρίου της ΣΔΟΚΕ,

3. Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη 1 του 
ιδρύματος είναι η εκ των πλέον πλουσίων σε έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό στο χώρο του τουρισμού, συ-
γκριτικά με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα της 
χώρας (και εξαιρετικής επάρκειας τόσο ποσοτικά όσο 
και ποιοτικά ακόμα και με διεθνείς προδιαγραφές), 
ενώ παράλληλα αποτελεί Depository Library του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), του οποίου 
διαθέτει τις εκδόσεις. Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη 
Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη 2 διαθέτει εξ’ ίσου 
ικανοποιητικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την 
υποβοήθηση των φοιτητών/τριών του και των λοιπών 
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

4. Δύο (2) Ερευνητικά Εργαστήρια, δηλαδή αυτό με 
την επωνυμία «Eργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού 

και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευ-
νας», το οποίο ιδρύθηκε στο επισπεύδον Ίδρυμα της 
Αθήνας το 2015, ενισχύει ουσιαστικά την ερευνητική 
και συγγραφική δραστηριότητα του ΤΔΕ στο χώρο του 
τουρισμού και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το υπό 
επανίδρυση Δ.Π.Μ.Σ., καθ’ όσον υπάρχει η προσθήκη 
και ενός ακόμα Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-
στήριο Τουρισμού και Οικονομίας», το οποίο ιδρύθηκε 
στην Πανεπιστημιούπολη 2.

5 Τρία (3) Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
στον ίδιο όροφο και με τη δυνατότητα χρήσης διαδι-
κτύου,

6 Δύο (2) Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης του Ιδρύματος με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό,

7 Τρία (3) συμβατικά Εργαστήρια επισιτισμού (Οινο-
λογίας, Εστιατορικής και Μαγειρικής Τέχνης),

8 Ιατρείο και Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύματος,
9 Πάρκινγκ Φοιτητών/τριών και Εκπαιδευτικού Προ-

σωπικού,
10 Γυμναστήριο και Αθλητικό Κέντρο,
11 Πολυτελές Συνεδριακό Κέντρο 450 θέσεων,
12 Εστιατόριο Φοιτητών/τριών,
13 Εστιατόριο Μελών Δ.Ε.Π.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 εφό-
σον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 
και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Διιδρυματικό ΠΜΣ κα-
ταβάλουν τέλη φοίτησης ύψους 3.000 € και δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής χρημάτων για την εγγραφή τους 
σε αυτό.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄), πο-
σοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών 
εξόδων του προϋπολογισμού του Διιδρυματικού ΠΜΣ 
κατανέμονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€)

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 12.000,00

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες 50.000,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 7.000,00

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ. 7.000,00

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 5.000,00
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6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

35.000,00

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 20.000,00

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 12.000,00

9 Αμοιβές διοικητικής, γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης 26.000,00

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 189.000,00

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. δύναται να προέρχεται και από:
- τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 

43 του ν. 4485/2017,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 

στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή επιχορήγησης ή χορηγίας.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» και σε περίπτωση διχογνωμίας 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 31400 (2)

Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληρο-

φορική και Διοίκηση» με αλλαγή του τίτλου σε: 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συ-

στήματα» μεταξύ των Τμημάτων Πληροφορικής 

της Σχολής Θετικών Επιστημών και Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτι-

κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 
43 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. 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

5. Την υπουργική απόφαση ίδρυσης του ΔΠΜΣ «Πλη-
ροφορική και Διοίκηση» με αριθμό 57932/Β7/21.8.2003 
(ΦΕΚ 1308/τ.Β΄/12.9.2003) όπως αντικαταστάθηκε με την 
όμοιά της με αριθμό 203934/Ζ1/15.12.2014 (ΦΕΚ 3474/
τ.Β΄/23.12.2014).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 300/21.2.2018).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 66/1.3.2018).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμή-
ματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη συνδιοργάνωση 
του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληρο-
φοριακά Συστήματα».

9. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12.4.2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

10. Την με αριθμό 102623/Ζ1/21.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

11. Την με αριθμό 17746/28.1.2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ’ αριθμ. 17508/23.1.2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρω-
τές Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη».

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Πληροφο-
ρικής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Πληροφορική και Διοίκηση» με αλλαγή του 
τίτλου σε: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά 
Συστήματα», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ οργα-
νώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληρο-
φορική και Διοίκηση» με αλλαγή του τίτλου σε «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Πληροφο-
ρικής του ΑΠΘ.
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Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η διεπιστημονική 
προσέγγιση της Επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Management) και της Πληροφορικής συνδυάζοντας τις 
σύγχρονες πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων με 
την προηγμένη Τεχνολογία των Πληροφοριακών Συστη-
μάτων (Information Systems) για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της σύγχρονης Οικονομίας που βασίζεται 
στην Πληροφορία και στην Γνώση.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία εξειδικευμέ-
νων στελεχών υψηλού επιπέδου με εμβάθυνση και εξει-
δίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστή-
μη της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), ικανών 
να κατανοούν τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, να 
μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που 
επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων 
και να μπορούν να κατανοήσουν την καινοτομία και να 
την μετατρέψουν σε επιχειρηματικότητα. Οι απόφοιτοι, 
έχοντας το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του 
ΔΠΜΣ, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμένων 
στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θέσεις σε 
Ερευνητικά και Εκ- παιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και να 
ιδρύσουν δική τους καινοτόμα επιχείρηση.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πλη-
ροφοριακά Συστήματα».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμημάτων 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντί-
στοιχων τμημάτων. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί 

και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με το 
πρόγραμμα σπουδών των δύο Τμημάτων, σε ποσοστό 
10% επί του αριθμού των εισακτέων, όπως προσδιορίζε-
ται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν 
απόφασης της Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Οι μεταπτυ-
χιακοί/κες φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα 
στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των σπουδών και στο τρί-
το εξάμηνο εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
τους Εργασία.

Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών υπάρχει ένα διαχωρι-
σμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, ανάλογα με την κα-
τηγορία εισακτέων στην οποία ανήκουν. Συγκεκριμένα, 
οι φοιτητές με πτυχίο Πληροφορικής (ή συναφές) πρέπει 
να παρακολουθήσουν τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα που 
προσφέρονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. 
Ανάλογα, οι φοιτητές με πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Οικονομικών Επιστημών (ή συναφές) πρέπει να παρακο-
λουθήσουν τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέ-
ρονται από το Τμήμα Πληροφορικής.

Στο δεύτερο εξάμηνο παύει να υφίσταται ο διαχωρι-
σμός, και οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμ-
μα σπουδών ανεξάρτητα από το πτυχίο τους.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδά-
σκονται στην Ελληνική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. 
Η ΕΔΕ, κατόπιν γραπτής αιτιολογημένης αίτησης του φοι-
τητή και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, 
μπορεί να αποφασίσει τη συγγραφή της σε άλλη γλώσσα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:
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Α Εξάμηνο - Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών

Α/Α Μάθημα Τύπος 
μαθήματος

Ώρες 
διδασκαλίας/ 

εβδομάδα

ECTS

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 3 6

2 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υ 3 6

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Ε 3 6

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε 3 6

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΚΑΣ Ε 3 6

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε 3 6

Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Α Εξάμηνο - Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών

Α/Α Μάθημα Τύπος 
μαθήματος

Ώρες 
διδασκαλίας/

εβδομάδα

ECTS

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 3 6

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Υ 3 6

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΚΑΣ Ε 3 6

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε 3 6

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Ε 3 6

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε 3 6

Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Τύπος 
μαθήματος

Ώρες 
διδασκαλίας/ 

εβδομάδα

ECTS

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε 3 6

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε 3 6

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Ε 3 6

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ε 3 6

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε 3 6

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε 3 6

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ε 3 6

Παρακολούθηση 5 επιλεγόμενων μαθημάτων Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Τύπος 
μαθήματος

Ώρες 
διδασκαλίας/

εβδομάδα

ECTS

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ - 30

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους 60 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, κα-
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και 

την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Πλη-
ροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του οικείου 
ιδρύματος, ήτοι αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια 
υπολογιστών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ για το έτος 
2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 
37 του ν. 4485/2017 ανέρχεται συνολικά σε 27.000 € και 
αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 250,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 1.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

1.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 1.500,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 100,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 10.250,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κλπ).

1.800,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 8.100,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 27.000,00 €

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ για τα έτη 2019-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,35 και 

37 του ν. 4485/2017 ανέρχεται συνολικά σε 81.000 € και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 5.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500,00 €
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6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

3.500,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 7.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 300,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 28.900,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κλπ).

4.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 24.300,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 81.000,00 €

Το παραπάνω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης ύψους 3.000,00 €/ανά φοιτητή/ήτρια που 
καταβάλουν οι φοιτητές του ΔΠΜΣ για ένα κύκλο σπουδών [τρία εξάμηνα], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 και 37 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνεχίζουν και ολοκλη-
ρώνουν τις σπουδές τους με την προηγούμενη απόφαση [υπουργική απόφαση με αριθμό 203934/Ζ1/15.12.2014 
(ΦΕΚ 3474/τ.Β΄/23.12.2014)] και τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (114 Α΄) διατάξεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02039881409180012*
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