
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροανοσολο-
γία» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

2 Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων (Κοζάνη) της Σχολής Διοίκησης και Οικο-
νομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «ΜΒΑ 
στα Ευφυή Πληροφοριακά συστήματα « και ξενό-
γλωσση απόδοση «MBA in Inventive Info-Systems» 
σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 30902 (1)
Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροανοσολο-

γία» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 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 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 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα 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 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση αριθμό 
25/19-12-2017).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση αριθμό 7/27-3-2018).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (απόφαση αριθμό 30/57/24-4-2018).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη συνδιορ-
γάνωση του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Νευροανοσολογία».

9. Την θετική εισήγηση αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

10. Την αριθμ. 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 αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
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ση της αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 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 ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τίτλο: «Νευροανοσολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμή-
μα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνουν και λειτουρ-
γούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροανοσολογία», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Ιατρικής του 
ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκα-
ταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ (επισπεύδον) 
και σε αυτές του Τμήματος Ιατρικής, του ΔΠΘ, είναι οι 
Νευρολογικές παθήσεις, στις οποίες εμπλέκονται ανο-
σολογικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διασύνδεση των βασικών νευ-
ροεπιστημών με τις ανοσολογικές παθήσεις που προ-
σβάλουν το νευρικό σύστημα. Η περαιτέρω εμβάθυν-
ση των γνώσεων στον τομέα αυτό αποτελεί ένα βασικό 
στοιχείο για την ανάπτυξη, ενημερότητα και την αντα-
γωνιστικότητα των επιστημόνων (ιατρών, ανοσολόγων, 
βιολόγων, φαρμακοποιών και χημικών) που ασχολούνται 
με τις νευροεπιστήμες, τόσο στο επιστημονικό χώρο των 
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νευρανοσολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, 
φαρμακευτικής και Χημείας της ημεδαπής και αναγνω-
ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 

υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, αρκεί να υπηρετεί 
σε ένα από τα δύο οικεία Τμήματα του Ιδρύματος όπου 
οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Η γλώσσα διδα-
σκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Βασικές αρχές 
Νευροεπιστημών Α.1. Υ 8

2 Βασική Ανοσολογία Α.2 Υ 12

3 Βασική 
Νευροανοσολογία Α.3. Υ 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Κλινική Ανοσολογία Β.1. Υ 12

2

Εργαστηριακές 
Τεχνικές 

Ανοσολογίας-
Νευροανοσολογίας

Β.2 Υ 14

3
Κλινική 

Επιδημιολογία-
Στατιστική-Βιοηθική

Β.3. Υ 4

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Κλινική 
Νευροανοσολογία Γ.1. Υ 20

2

Θεραπευτική 
Ανοσολογικών 
Νευρολογικών 

Νοσημάτων

Γ.2 Υ 10

Σύνολο ECTS 30
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Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ 

ECTS

1
Πρακτική Άσκηση 

(εργαστήριο 
ή κλινική)

Δ.1. Υ 10

2
Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική 

Εργασία Δ.2 Υ 20

Σύνολα 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζε-
ται σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες 
κατ΄έτος.

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 αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 

και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 
επιστήμονες 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 Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν 
η υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις 
των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (αίθουσες διδα-
σκαλίας, εποπτικά μέσα, Η/Υ) ή ανάλογες εκπαιδευτικές 
υποδομές του ΑΠΘ, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους 
διδασκαλίας, κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα 
μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βι-
βλιοθήκες και εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής 
τεχνολογίας καθώς επίσης και η εργαστηριακή υποδομή 
Κλινικών και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής.

Επίσης θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα e-class.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 
40.000,00 € για το έτος 2018, 80.000,00 € ανά έτος για τα 
έτη 2019-2022 και αναλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Τέλη φοίτησης 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 360.000,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 360,000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13.500,00

Δαπάνες αναλωσίμων 8.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 76.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 10.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 94.500,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συ-
νεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00
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Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 12.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 108.000,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 360.000,00

Το κόστος θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης ύψους 4.000,00 € συνολικά για ένα κύκλο σπουδών [τρία (3) εξάμη-
να φοίτησης].

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας, τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018.

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

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

ι

    Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/2315 (2)
Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επι-

χειρήσεων (Κοζάνη) της Σχολής Διοίκησης και Οικο-

νομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: "ΜΒΑ 

στα Ευφυή Πληροφοριακά συστήματα " και ξενό-

γλωσση απόδοση «MBA in Inventive Info-Systems» 

σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)».

Η ΣΥΓΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Απόσπασμα πρακτικού Συγκλήτου αριθμ. 9/
30-4-2018 θέμα 1ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
ΓΊ.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και /lghάλλες 
διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του αρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» έως και αρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» 
και αρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδα-
κτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/ 
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-
08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και 
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν.  3794/2009 (ΦΕΚ Α΄/156/04-09-2009), του άρθρου 
14 και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του 
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 
Β΄/1466/13-08-2007).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), 
του άρθρου 197 του ν.  4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/160/
8-8-2014), του άρθρου 31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/
23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρό-
σβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 
375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/147/08-08-2016 καθώς 
και την εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

8. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκ-
θεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ.163204/
Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-
0Ρ2, αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά 
τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114), αριθμ. 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

9. Το πρακτικό 1/23-4-2018 θέμα 1ο της επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας περί της 
ίδρυσης του του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο: "ΜΒΑ στα ΑΛΦΑΒΗΤΑ Ευφυή Πλη-
ροφοριακά συστήματα" και ξενόγλωσση απόδοση «MBA 
in ALPHABET Inventive Info-Systems»
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10. Την από 9-4-2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

11. Το αριθμ. 3/15-03-2018 θέμα 6ο απόσπασμα πρα-
κτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων με έδρα την Κοζάνη σχετικά με την εισήγηση 
ίδρυσης του ΠΜΣ.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυ-
τικής Μακεδονίας από 30-4-2018 με αριθμ. 9/18, θέμα 1ο.

13. Το ΦΕΚ ΥΟΔΔ/642/4-12-2017 και την αριθμ. 
209655/Ζ1/30-01-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου δια-
πιστώνεται ότι ο Καθηγητής Γκανάτσιος Στέργιος, του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του 
T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας, έχει εκλεγεί Πρύτανης του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής 
Μακεδονίας, με πλήρη θητεία, από 1/11/2017. 14. Το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "ΜΒΑ στα Ευφυή Πληρο-
φοριακά συστήματα" και ξενόγλωσση απόδοση «MBA in 
Inventive Info-Systems» σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τίτλος, γνωστικό αντικείμενο
και σκοπός του προγράμματος

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζά-
νη) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο με τίτλο: "ΜΒΑ στα Ευφυή Πληρο-
φοριακά συστήματα" και ξενόγλωσση απόδοση «ΜΒΑ 
in Inventive Info-Systems» Το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ επικεντρώνεται στην κατεύθυνση της ψηφιακής 
επιχείρησης και οικονομίας σε Συναλλαγές, Εμπόριο και 
Βιομηχανία. Αφορά εφαρμοσμένα και ευφυή συστήματα 
στους τομείς που δεσπόζουν στη επιχειρηματική πρακτι-
κή. Βασικός σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης 
εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της Ψηφιακής 
Διοίκησης, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 
της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και 
διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εκτός των άλλων σκοπός του προγράμματος είναι η 
εκπαίδευση υψηλά ειδικευμένων στελεχών, με κύριο 
γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς, 
των παραγωγικών φορέων και των επιχειρηματικών 
ενώσεων, καθώς επίσης και τις ανάγκες της ανταγωνι-
στικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιστώντας 
τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές 
περιβάλλον.

Άρθρο 2
Κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-

χοι όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 
διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει Υποχρεω-
τικά Μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 6 ECTS έκαστο, 
Μαθήματα Επιλογής που αντιστοιχούν σε 5 ECTS έκαστο 
καθώς και Μαθήματα Υποχρεωτικές Επιλογής. Το πρό-
γραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄
επιλογή από τα κάτωθι μαθήματα ώστε ΔΜ>=30

κωδικός ΕΞΑΜΗΝΟ A΄ ECTS

DNab12 Παγκόσμια Κοινωνία και πληροφορία 5

DNab13 Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων 5

DNab14 Αναζήτηση και Διαδίκτυο 5

DNab15 Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα 5

DNab16
Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή 
Συστήματα σε περιβάλλον Αφα-
Βητα

5

DNab17 Διαφήμιση και Πληροφορία 5

DNab18 Διαπροσωπική Επικοινωνία 5

DNab19 Κοινωνία Ψυχολογία και συστήμα-
τα ευφυή Πληροφοριακά 5

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄
επιλογή από τα κάτωθι μαθήματα ώστε ΔΜ>=30

κωδικός ΕΞΑΜΗΝΟ A΄ ECTS

DNab21 Πληροφοριακά Συστήματα στο 
Νέφος 5

DNab22 Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό-
Λογισμικό 5

DNab23 Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών 5

DNab24 Ευφυή Συστήματα Γραφής 
και Γλώσσας 5

DNab25 Επιχείρηση και ευφυή συστήματα 5

DNab26 Αναλυτική Πολύπλοκων 
δεδομένων 5

DNab27 Προγραμματισμός σε περιβάλλον 
ΑλφαΒητα 5

DNab28 Αναγνώριση Χρηστών και 
Ασφάλεια 5
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ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄

κωδικός ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄ ECTS

DNab31 Διπλωματική 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγ-
γραφής της διπλωματικής εργασίας δύναται να είναι ελ-
ληνική ή αγγλική.

Άρθρο 6
Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτερο όριο σε 
σαράντα (40) φοιτητές κατ΄ έτος.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα απασχο-
ληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή δι-
δάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το 
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα 
την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 
60% επί του συνόλου των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ., 
καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. 
ή/και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κα-
θώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξει-
δικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα γνωστικά 
αντικείμενα του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Οι φοιτητές του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση 
στην υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν οι εγκατα-
στάσεις του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Άρθρο 9
Αναλυτικός προϋπολογισμός

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΑ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συ-
νεργαζόμενων για την οργάνωση του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017

0

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους € χορηγίες φορέων του δη-
μόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην 
περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του 
ιδιωτικού τομέα

70.000,00

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0

Πόροι από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών

0

Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας 70.000,00

Δίδακτρα-Εξέταστρα μη απόρων 
φοιτητών 0

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 140.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-ΕΚΡΡΟΕΣ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 12.000,00

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

3 Δαπάνες αναλωσίμων 5.280,00

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 1.920,00

5
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 60.000,00

7 Αμοιβές έκτακτου συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., 19.200,00

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

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 10.800,00

1 0

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

30.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00

Αναλυτικός προϋπολογισμός πενταετίας (ακαδ. έτη 
2018-2019 έως και 2022-2023) Ο προϋπολογισμός είναι 
ίδιος για όλη την πενταετία.

Άρθρο 10
Τέλη Φοίτησης

Το Μ.Π.Σ θα λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

Άρθρο 11

Χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 5 έτη. Το Π.Μ.Σ. θα λει-

τουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της 
λειτουργίας του. Η χρονική διάρκεια για την απονομή 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται 
σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργή-
σει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022, οπότε θα αξιο-
λογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4485/2017 
αλλά και τις μεταγενέστερες προσθήκες και συμπλη-
ρώσεις του.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ  
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*02037670309180008*

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,
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