
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πλη-
ροφορικής και των Υπολογιστών» του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών.

2 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομιών και Κοινωνικών Επιστημών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 6880 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πλη-

ροφορικής και των Υπολογιστών» του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της 

Σχολής Μηχανικών.

  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/τ.Α΄/
2-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/
06-09-2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιό-
τητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατά-
ξεις» και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./6-03-2018) «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 

Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιο-
τήτων 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/τ.Α΄/2-08-2005) «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας 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/τ.Α΄/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 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».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
τ.Α’/13-07-2010) «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 (ΦΕΚ 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 «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμη και Τεχνολογία της 
Πληροφορικής και των Υπολογιστών».

11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστή-
μη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολο-
γιστών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την πράξη 1/2-04-2018 (Θέμα 8ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογι-
στών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των 
Υπολογιστών».

13. Την πράξη 5/2-04-2018 (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/τ.Α΄/4-08-2017) με ΑΔΑ: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση της με αρ. 2/09-05-2018 της Επιτρο-
πής Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το με αριθμ. πρωτ 105323/Ζ1/26-06-2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και 
Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών».

16. Τη με αριθμ. πράξη 8/10-05-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Επιστήμη και 
Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο 
«Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των 
Υπολογιστών» και αγγλικό τίτλο “Computer Science and 
Engineering”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορι-
κής και των Υπολογιστών» έχει ως αντικείμενο την παρο-
χή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις 
βασικές ειδικεύσεις, οι οποίες καλύπτουν γνωσιολογικά 
τις σύγχρονες τάσεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 
της Πληροφορικής και των Υπολογιστών. Συγκεκριμένα, 
οι ειδικεύσεις που παρέχονται στο νέο Π.Μ.Σ. είναι:

α) Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συ-
στημάτων,

β) Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και
γ) Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημέ-

νων Συστημάτων.
Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι φοιτητές οι οποίοι 

θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., αφορούν τις τεχνολογίες 
αιχμής σε κάθε ειδίκευση, καθώς και θέματα σχεδιασμού 
και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογι-
ών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο 
θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων, με 
στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική 

κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν 
οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. 

Το Π.Μ.Σ. έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βα-
σική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα η οποία 
συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην από-
κτηση τεχνογνωσίας, και στη διαμόρφωση των τεχνο-
λογικών εξελίξεων. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η 
διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους 
Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτι-
κού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα 
Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας. 

Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια σημαντικών 
δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκ-
παίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Οι 
δεξιότητες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
ειδίκευση την οποία θα επιλέξει ο φοιτητής. Συγκεκριμέ-
να: Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Λογισμικού 
και Πληροφοριακών Συστημάτων θα είναι ικανός:

- να αξιοποιεί την υπολογιστική νοημοσύνη για την 
επίλυση δύσκολων σύγχρονων προβλημάτων,

- να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού για 
την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών,

- να διαχειρίζεται δεδομένα μεγάλης κλίμακας με τη 
χρήση σύγχρονων βάσεων δεδομένων και εργαλείων 
εξόρυξης, ανάκτησης, διαχείρισης,

- να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές για την επεξεργασία 
και παραγωγή εικόνας, πολυμέσων και γραφικών,

- να χρησιμοποιεί τις νέες τάσεις στα συστήματα από-
φασης και διαχείρισης διεργασιών και

- να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονα πληροφορι-
ακά συστήματα.

Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ στην Ειδίκευση Υλικού και 
Υπολογιστικών Συστημάτων θα είναι ικανός:

- να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονες εφαρμογές 
ανοιχτού λογισμικού/υλικού,

- να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων 
και παράλληλων συστημάτων,

- να σχεδιάζει προηγμένα ψηφιακά συστήματα υψη-
λής αξιοπιστίας,

- να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνικές διάχυτου και κι-
νητού υπολογισμού,

- να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις σε θέματα προηγμέ-
νων αρχιτεκτονικών υπολογιστών,

- να αξιοποιεί τις τεχνολογίες δικτύων αισθητήρων 
για την υλοποίηση εφαρμογών που σχετίζονται με το 
διαδίκτυο των αντικειμένων και

- να αναπτύσσει υπολογιστικά συστήματα σε απαιτη-
τικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση Δικτύων Επικοι-
νωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων θα είναι ικανός,

- να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα 
που άπτονται των σύγχρονων αρχιτεκτονικών δικτύων 
επικοινωνιών, όπως η δικτύωση που ορίζεται από το 
λογισμικό, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας επόμενων 
γενεών, τα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών και τα δίκτυα 
των κέντρων δεδομένων,

- να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν τις δια-
δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες,

- να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και 
παράλληλων συστημάτων σε δικτυακά περιβάλλοντα,
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- να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες 
ασφάλειας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων,

- να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν την υπο-
λογιστική νέφους και

- να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τεχνικές διάχυτων 
και ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων αισθητή-
ρων σε οικοσυστήματα διαδικτύου των αντικειμένων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορι-
κής και των Υπολογιστών». Στον τίτλο αναγράφεται και 
η ειδίκευση.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες και Αριθμός Εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και 
Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυ-
χιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων 
τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των 
εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εξήντα (60) 
κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και 
μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία 
(3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν 
την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπό-
νηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την 
απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται 
στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και 
στην αγγλική εφόσον χρειαστεί.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκ-
παίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή εξά-
σκηση των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης εργασιών και 
projects στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Επίσης, 
δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για την προετοιμα-
σία των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον 
τρίτο κύκλο σπουδών. Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε 
τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Οι φοιτητές που επιθυμούν 
να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., οφείλουν να επιλέξουν 
μία εκ των τριών ειδικεύσεων. Σε κάθε ειδίκευση οι φοι-
τητές έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς 
δέκα (10) μαθήματα. Το πρόγραμμα του φοιτητή μίας 
ειδίκευσης διαμορφώνεται από οκτώ (8) υποχρεωτικά 
μαθήματα της ειδίκευσης τα οποία επιλέγονται από το 
σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων της ειδίκευσης, 

καθώς και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα επι-
λογής μπορούν να είναι υποχρεωτικά μαθήματα της ίδιας 
ή άλλης ειδίκευσης ή το ένα μάθημα επιλογής που δεν 
εντάσσεται σε κάποια από τις ειδικεύσεις. Οι φοιτητές 
οι οποίοι επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον τρίτο 
κύκλο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστή-
σουν δύο (2) μαθήματα της ειδίκευσης με ένα θέμα έρευ-
νας (εκτός της διπλωματικής εργασίας) στο πλαίσιο του 
οποίου θα μελετούν και θα παρουσιάζουν ερευνητικές 
εργασίες ή/και θα συγγράφουν ένα άρθρο επισκόπησης 
ή και ένα ερευνητικό άρθρο στο συγκεκριμένο θέμα.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής 
και εργαστηριακής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε έναν 
αριθμό πιστωτικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια του τρί-
του εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα πιστωτικές 
μονάδες - ECTS. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημά-
των του Π.Μ.Σ. ανά ειδίκευση και εξάμηνο έχουν ως εξής:

Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ1 Διαχείριση γνώσης 6

ΜΠΥ2
Ειδικά θέματα τεχνολογίας

λογισμικού
6

ΜΠΥ3

Αναγνώριση προτύπων και 

ειδικά θέματα όρασης

υπολογιστών

6

ΜΠΥ4
Προηγμένα γραφικά - Απόδοση 

Εικόνας
6

ΜΠΥ5
Συστήματα 

υπολογιστικής ευφυίας
6

Μάθημα και της

Ειδίκευσης Υλικού 

και Υπολογιστικών 

Συστημάτων

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ6

Εξόρυξη δεδομένων και 

διαχείριση δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας

6

ΜΠΥ7
Τεχνολογία και σχεδιασμός

εφαρμογών διαδικτύου
6

Μάθημα και της

Ειδίκευσης 

Δικτύων

Επικοινωνιών και 

Κατανεμημένων

Συστημάτων

ΜΠΥ8
Συστήματα απόφασης και

διαχείρισης διεργασιών
6

ΜΠΥ9
Ηλεκτρονική μάθηση και ανά-

πτυξη πολυμεσικών εφαρμογών
6

ΜΠΥ10

Μοντελοποίηση και 

προγραμματισμός

περιορισμών Ειδίκευση Υλικού 

και Υπολογιστικών Συστημάτων

6
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Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ11

Προχωρημένα

θέματα αρχιτεκτονι-

κής υπολογιστών

6

ΜΠΥ12
Εφαρμογές ανοικτού 

λογισμικού/υλικού
6

ΜΠΥ13

Θέματα 

κατανεμημένων

και παράλληλων

συστημάτων

6

Μάθημα και της Ειδίκευσης 

Δικτύων Επικοινωνιών 

και Κατανεμημένων  

Συστημάτων

ΜΠΥ5
Συστήματα υπολογι-

στικής  ευφυίας
6

Μάθημα και της 

Ειδίκευσης Λογισμικού 

και Πληροφοριακών  

Συστημάτων

ΜΠΥ14

Διάχυτα και 

ενσωματωμένα 

συστήματα

6

Μάθημα και της Ειδίκευσης 

Δικτύων Επικοινωνιών και

Κατανεμημένων Συστημάτων

ΜΠΥ15
Βιομηχανική

πληροφορική
6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ16

Προηγμένη σχεδίαση 

και σύνθεση ψηφιακών 

συστημάτων

6

ΜΠΥ17
Ολοκληρωμένος

βιομηχανικός έλεγχος
6

ΜΠΥ18

Δίκτυα αισθητήρων και 

διαδίκτυο των 

αντικειμένων

6

Μάθημα και της Ειδίκευσης 

Δικτύων Επικοινωνιών και  

Κατανεμημένων 

Συστημάτων

ΜΠΥ19

Ολοκληρωμένα κυκλώ-

ματα για εξειδικευμέ-

νες  εφαρμογές

6

ΜΠΥ20

Υπολογιστικά 

συστήματα υψηλής 

αξιοπιστίας Ειδίκευση 

Δικτύων Επικοινωνιών 

και Κατανεμημένων 

Συστημάτων

6

Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων 
Συστημάτων

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ21
Προηγμένα δίκτυα 

επικοινωνιών
6

ΜΠΥ13

Θέματα κατανεμημέ-

νων και παράλληλων 

συστημάτων

6

Μάθημα και της Ειδίκευσης 

Υλικού και Υπολογιστικών 

Συστημάτων

ΜΠΥ14
Διάχυτα και ενσωματω-

μένα συστήματα
6

Μάθημα και της Ειδίκευσης 

Υλικού και Υπολογιστικών 

Συστημάτων

ΜΠΥ22

Ασφάλεια πληροφορι-

ακών και επικοινωνια-

κών συστημάτων

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ23
Υπολογιστική νέφους και

υπηρεσίες
6

ΜΠΥ7

Τεχνολογία και 

σχεδιασμός εφαρμογών

διαδικτύου

6

Μάθημα και της 

Ειδίκευσης Λογισμικού 

και Πληροφοριακών 

Συστημάτων

ΜΠΥ24
Δίκτυα κινητών επικοινωνι-

ών και εφαρμογές
6

ΜΠΥ18
Δίκτυα αισθητήρων και δι-

αδίκτυο των αντικειμένων
6

Μάθημα και της Ειδί-

κευσης Υλικού και 

Υπολογιστικών 

Συστημάτων

ΜΠΥ25
Δικτύωση ορισμένη από το 

λογισμικό
6

Μαθήματα επιλογής που δεν εντάσσονται σε κάποια κατεύθυνση

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ26
Δίκαιο της πληροφορίας 

και διοίκηση έργου
6

Για όλες τις ειδικεύσεις το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει 
τη Διπλωματική Εργασία.

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ27 Μεταπτυχιακή Διπλωματική

 Εργασία

30

Ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει δύο 
(2) εκ των οκτώ (8) μαθημάτων της ειδίκευσης με ένα 
θέμα έρευνας
Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

ΜΠΥ28 Θέμα Έρευνας 12

Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται διαλέξεις σε θέματα 
τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου, στο οποίο 
θα διδάσκουν επιφανείς προσκεκλημένοι ομιλητές από 
το εσωτερικό και το εξωτερικό.

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

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Υπολογιστών. Σε περίπτωση ανά-
γκης, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Υπολογιστών, μπορούν να διδάξουν 
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μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα διαθέτει 
ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για 
την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργα-
στηριακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 εφόσον 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 10
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 34.800€ και κατανέμεται ως εξής:

α.α ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500 €

2
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές
0 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων 500 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 4.000 €

5
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκ-

παιδευτικούς σκοπούς
0 €

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-

τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

8.000 €

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
2.000 €

8
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρ-

θρου 36 του ν. 4485/2017
2.000 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.000 €

10

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-

προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 

συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

2.360 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 24.360 €

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραι-

ότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 

λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 

10.440 €

ΣΥΝΟΛΟ 34.800 €

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται πρω-
τίστως από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά 
προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των 
εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κάθε άλλη 
νόμιμη πηγή. Σε περίπτωση που οι παραπάνω πηγές δεν 
καλύπτουν τον προϋπολογισμό που αναγράφεται στον 
πίνακα, το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.000 € 
ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα. Με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτη-
τών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση 
οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, το 
20% του συνόλου των φοιτητών θα απαλλάσσονται από 
τα δίδακτρα του Β’ και Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις 
τους στο Α΄ εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση προσφο-
ράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος. Η 
κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α’ εξάμηνο: 400 €
Β’ εξάμηνο:  400 €
Γ’ εξάμηνο:  200 €

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών 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

Ι

    Αριθμ. 6898 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρε-

σιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 

Διοικητικών, Οικονομιών και Κοινωνικών Επι-

στημών.

  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/τ.Α΄/
2-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/
06-09-2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιό-
τητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατά-
ξεις» και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
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4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./6-03-2018) «Σύσταση -Συγκρότηση - Ορισμός 
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιο-
τήτων 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/τ.Α΄/2-08-2005) «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας 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/τ.Α΄/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 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».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
τ.Α’/13-07-2010) «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 (ΦΕΚ 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 «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Διοίκηση και Διαχείριση Υπη-
ρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διοίκηση και Διαχείριση 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

12. Την πράξη 3/03-05-2018 (Θέμα 1ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Δι-
αχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

13. Την πράξη 5/2-04-2018 (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/τ.Α΄/4-08-2017) με ΑΔΑ: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής 
Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το με αριθμ. πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση και 
Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

16. Την με αριθμ. πράξη 8/10-05-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Διοίκηση και Δια-
χείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» 
και αγγλικό τίτλο “ Master of Science in Management of 
Health and Social Care Services ”, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού 
επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τεχνο-
γνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και 
Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό:
α. Την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων για την 

κατανόηση των σύγχρονων διοικητικών, λειτουργικών και 
διαχειριστικών απαιτήσεων των δημοσίων και ιδιωτικών 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και 
το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των παρεμ-
βάσεων και πολιτικών ανάπτυξης στις εν λόγω υπηρεσίες.

β. Τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων 
στελεχών στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνο-
γνωσίας στη Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση των 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων 
κοινωνικό-οικονομικών αναγκών.

γ. Την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης σε ανώ-
τατα διοικητικά στελέχη στους τομείς υγείας, πρόνοιας 
και κοινωνικής φροντίδας μέσω της εξειδίκευσης των 
βασικών επιστημών της οικονομίας, της διοίκησης, της 
κοινωνιολογίας, του δικαίου και της πληροφορικής.

δ. Την εμβάθυνση στις σύγχρονες οικονομικό-διαχει-
ριστικές, οργανωτικό-διοικητικές μεθόδους καθώς και 
στις μεθόδους ελέγχου ολικής ποιότητας και σχεδιασμού 
πολιτικών για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας στις νέες θεσμικές απαιτήσεις της 
Ε.Ε. και τις διεθνείς εξελίξεις.

ε. Τη συνέχεια μιας προχωρημένης και εμπεριστατωμέ-
νης γνώσης του εξειδικευμένου επιστημονικού πεδίου, 
δηλαδή του οικείου-συναφούς γνωστικού πεδίου της 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Διαχείριση 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Master of 
Science in Management of Health and Social Care Services).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι 
των Σχολών Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών, Αν-
θρωπιστικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Υγείας 
και των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των 
Σχολών Θετικών, Βιολογικών Επιστημών των Πανεπιστημί-
ων/Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., 
συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου ή και μεταπτυχιακού τίτ-
λου (εφόσον διατίθεται), η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ή 
τυχόν άλλης ευρωπαϊκής), η τυχόν επαγγελματική εμπειρία 
και ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες, οι 
συστατικές επιστολές και το αποτέλεσμα της συνέντευξης 
του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης. Με την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης συντάσσεται 
ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατά-
ταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντε-
λεστές βαρύτητας ανά κριτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχι-
ακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. Κατά 
το Α΄ και Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε (7,5) πιστωτικές μονάδες-ECTS ανά μάθη-
μα. Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α΄ εξάμηνο 
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και 
τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Β΄ εξάμηνο 
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Κατά 
το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολου-
θήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο (2) μαθήματα 
που αντιστοιχούν σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες και να 
εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία 
αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες-ECTS.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται τριάντα (30) πιστωτι-
κές μονάδες ανά εξάμηνο και ενενήντα (90) συνολικά 
πιστωτικές μονάδες-ECTS και τα τρία (3) εξάμηνα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα σπουδών, στα οποία διδάσκονται μαθήματα 
που περιλαμβάνουν πλην της διδασκαλίας, και εργα-
στηριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και εξετάσεις. 
Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται επίσης η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση και 

Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» 
είναι η ελληνική ή και η Αγγλική.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο

Θεματική Ενότητα: Κοινωνική Διοίκηση - Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας 

και Κοινωνικής Φροντίδας

α/α Κωδικός Υποχρεωτικά μαθήματα
Πιστωτικές

μονάδες (ECTS)

1
MDYP1 

1

Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά 

της Κοινωνικής Προστασίας
7,5

2
MDYP1 

2

Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό 

Δίκαιο
7,5

3
MDYP1 

3

Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα

7,5

4
MDYP1 

4

Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές 

Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής 

Έρευνας

7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Β΄ Εξάμηνο 

Θεματική Ενότητα: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσι-
ών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

α/α Κωδικός Υποχρεωτικά μαθήματα

Πιστωτικές 

μονάδες 

(ECTS)

1
MDYP2 

1

Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυξη 

Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 

Φροντίδας

7,5

2
MDYP2 

2

Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες 

Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
7,5

3
MDYP2 

3

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας 

στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής 

Φροντίδας

7,5

4
MDYP2 

4

Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτική Απο-

τελεσματικότητα και Ποιότητα Ζωής
7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Γ΄ Eξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός - Έρευνα - Ποιότητα 
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

α/α Κωδικός
Υποχρεωτικά μαθήματα- Μετα-

πτυχιακή Διπλωματική Διατριβή

Πιστωτικές 

μονάδες

(ECTS)

1 MDYP3 1

Στρατηγικός και  Επιχειρησιακός 

Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγεί-

ας και Κοινωνικής Φροντίδας

5
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2 MDYP32

Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας 

και Κοινωνικής Φροντίδας στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση

5

3 MDYP33
Μεταπτυχιακή διπλωματική

διατριβή -MasterThesis
20

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών

Μονάδων
90

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

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 60 κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπε-
ράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νό-
μου 4485/2017. Στους υπεράριθμους δεν υπολογίζεται 
ο αριθμός των ισοβαθμούντων.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. του οι-
κείου-συναφούς γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
μέλη Δ.Ε.Π ΑΕΙ της ημεδαπής, Ερευνητές Ελληνικών 
Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και άλλες κατηγορίες δι-
δασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή-
σει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με την υπάρχουσα υποδομή και ο επιπλέον αναγκαίος 
ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση 
από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 εφόσον 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

Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται με ανώ-
τατο αριθμό εισακτέων (60 φοιτητές) σε 105.000,00 € 
και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία δαπάνης Ευρώ Ποσοστό

1. Κόστος Εκπαίδευσης 44.000,00 41,9%

2. Υποτροφίες 3.000,00 2,9%

3. Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη 9.900,00 9,4%

4.

Υποστήριξη διδακτικού και 

ερευνητικού έργου (συμμετοχή σε 

συνέδρια, μετακινήσεις)

7.140,00 6,8%

5.
Ανανέωση - Συντήρηση Εξοπλι-

σμού
3.000,00 2,9%

6. Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα 1.800,00 1,7%

7. Δημοσιότητα - Προβολή-Εκδόσεις 4.660,00 4,4%

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 

Π.Μ.Σ.
73.500,00 70%

8.
Λειτουργικά έξοδα

Ιδρύματος (30%) ΠΔΑ
31.500,00 30%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 105.000,00 100%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί 
από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και αναλύεται ως κατωτέρω.

Αριθμός Φοιτητών: 60 πρωτοετείς
Αριθμός Φοιτητών με Δωρεάν Φοίτηση: 18 (αντιστοι-

χεί στο 30% των Φοιτητών)
Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης: 42
Τέλη Φοίτησης:2.500,00
Ετήσια Τέλη Φοίτησης Α’ έτους : 1.700,00 €
Τέλη Φοίτησης Γ’ Εξαμήνου : 800,00 €
Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης Εξαμήνου: 42
Σύνολο Εσόδων: 105.000,00€

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018
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