
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα 
(Master in Information Systems, MIS)» του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2 Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in 
Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των 
Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master 
in Health Care Management, MHM)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4875 (1)
Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματι-

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα 

(Master in Information Systems, MIS)» του Τμή-

ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχο-

λής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-

νομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) “Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις” και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως του 
άρθρου 43, καθώς και τις τελικές και μεταβατικές διατά-
ξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες διατάξεις του 
άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συ-
γκρότηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 
254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Tην υπ’ αριθμ. 140873/B7/8.9.2014 (ΦΕΚ 2449/
15.9.2014, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατά-
σταση της υπ’ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ.Β΄/11.8.2008) 
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Πληροφοριακά 
Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)» - Ανα-
μόρφωση Προγράμματος και όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αριθμ. 3196/6.2.2015 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 
263/24.2.2015).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα 
Πληροφορικά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας (αριθμ. συνεδρίασης 10/28.3.2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως 
εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 10/28.3.2018 συνεδρίαση της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα.

14. Τα αποσπάσματα πρακτικού: α) της υπ’ αριθμ. 
12/23.4.2018 / θέμα 2ο της έκτακτης συνεδρίασης της 

Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων β) της υπ’ αριθμ. 14/23.4.2018 / θέμα 5ο 
της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών και γ) της υπ’ αριθμ. 
29/23.4.2018 (θέμα 3ο) έκτακτης συνεδρίασης της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής που εγκρίνουν την εισήγηση επανίδρυσης του 
ΔΠΜΣ με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in 
Information Systems, MIS)».

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πλη-
ροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, 
MIS)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 01/24.4.2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συ-
νεδρίασης 29/27.4.2018).

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1674/25.6.2014 έγ-
γραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει 
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών 
Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτ-
λο «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information 
Systems, MIS)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
β) Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών και γ) Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνδιορ-
γανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφορι-
ακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)». 
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ-
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βάνει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(επισπεύδον τμήμα) της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master 
in Information Systems, MIS) έχει ως αντικείμενο - σκοπό 
την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε πτυχιούχους 
Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ώστε να μπορούν να 
συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα και την ειδίκευση των πτυχιούχων 
του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευ-
ση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικο-
νομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς 
τομείς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά 
Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) 

καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκ-
πόνησης και υποβολής προς κρίση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, κα-
θώς και η δυνατότητα παράτασης και αναστολής φοί-
τησης ορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται 
μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information 
Systems, MIS) ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) 
μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες 
την εβδομάδα και το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 πι-
στωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου 
ολοκληρώνονται σε 13 πλήρεις εβδομάδες.

Τα μαθήματα του προγράμματος στα Α΄ και Β΄ εξάμηνα 
διακρίνονται σε «υποχρεωτικά» και «επιλογής». Το Γ΄ εξά-
μηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
σπουδών κατανέμεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
3 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS + 1 μάθημα επιλογής Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) 7,5

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS) 7,5

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT) 7,5

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα μάθημα)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OPERATIONAL RESEARCH 
IN BUSINESS ANALYTICS)

7,5

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA SCIENCES) 7,5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (INFORMATION TECHNOLOGY 
AND STRATEGIC MANAGEMENT)

7,5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA SYSTEMS) 7,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS + 2 μαθήματα επιλογής Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA BASES) 7,5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (INFORMATION SYSTEMS 
ANALYSIS AND DESIGN)

7,5

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (LABORATORY OF BUSINESS GAMES) 7,5
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS) 7,5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (DECISION SUPPORT SYSTEMS) 7,5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE) 7,5

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(TECHNO-ECONOMICS AND ICT STRATEGIES)

7,5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (FINANCIAL MANAGE-
MENT INFORMATION SYSTEMS)

7,5

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία = 30 ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην 

Αγγλική γλώσσα.
Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας συγγράφεται 

στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα 
διδασκαλίας.

Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και κατανομή 
μαθημάτων στο πρόγραμμα, θα εγκρίνονται με αποφά-
σεις των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 
εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς φοιτητές (με ανώτατο 
35 άτομα σε κάθε τμήμα), για τον κάθε κύκλο σπουδών 
κατά έτος.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφο-
ριακά Συστήματα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων, δηλαδή, 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημί-
ων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Λοιπό Προσωπικό - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα υποστη-
ρίζει το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα με 
υποδομές και χώρους διδασκαλίας στο βαθμό που αυτό 
είναι πρακτικά εφικτό. Τα συνεργαζόμενα τμήματα και 

το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτουν το κατάλληλο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 
(κατάλληλη κτιριακή υποδομή, υποδομές βιβλιοθήκης, 
απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα, 
όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές) για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του Προγράμματος. Επιπλέον, όποτε 
είναι δυνατό, το Πρόγραμμα αναπτύσσει με ιδίους πό-
ρους υποδομές για τις ανάγκες λειτουργίας του (εργα-
στήριο Η/Υ 434, κτίριο Θ’ και εργαστήριο Η/Υ 414 κτίριο 
Γ’) καθώς επίσης συντηρεί, και αναβαθμίζει την υπάρχου-
σα υλικοτεχνική υποδομή. Λειτουργεί επίσης Γραμματεία 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, που θα επιλαμβάνεται 
των διαφόρων θεμάτων του Ενιαίου Κανονισμού και της 
λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊ-
κό έτος 2024-2025, με δυνατότητα ανανέωσης και λει-
τουργίας, με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.
Α΄/4.8.2017).

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - 
Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και την αριθμ. 216772/
Ζ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/2017 Β΄), ο προϋπο-
λογισμός λειτουργίας του Προγράμματος ανέρχεται στο 
ποσό των 104.650,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες 
εσόδων και δαπανών ως εξής:

Αναμενόμενα έσοδα

Η χρηματοδότηση προέρχεται από: Ποσό σε €

1 Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης, αίτηση εισαγωγής και ορκωμοσίας) 104.650,00 €

2 Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων

3 Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

4 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα
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5 Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

6 Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών

7 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

8 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή

ΣΥΝΟΛΟ 104.650,00 €

Αναμενόμενα έξοδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%) Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500,00 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και χορήγηση μίας επιπλέον 
πλήρους υποτροφίας με ακαδημαϊκά κριτήρια

33.925,00 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.257,50 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.

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

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

43.250,00 €

7 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.000,00 €

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

500,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (30%)

9 Παρακράτηση 30% υπέρ Ιδρύματος 21.217,50 €

ΣΥΝΟΛΟ 104.650,00 €

Τέλη φοίτησης - Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής 
τέλους φοίτησης

Ως προς τα έσοδα ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει 
τις κατηγορίες των εσόδων όπως αυτές περιγράφονται 
στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017, όπως αυτές περιγρά-
φονται στην ενότητα πηγές χρηματοδότησης και πό-
ροι του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι αυτοχρη-
ματοδοτούμενο. Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 
του προγράμματος θα στηρίζεται σε δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες, τέλη φοίτησης, πλεονάσμα-
τα και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 37 του ν. 4485/2017 το τριάντα τοις εκατό (30%) 
αφορά κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ ένα επιπλέον 
ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτη-
τών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. απαλλάσσεται από τα 
τέλη φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών και χορηγείται 
μία επιπλέον πλήρης υποτροφία βάσει ακαδημαϊκών 
κριτηρίων.

Η ανάγκη επιβολής τέλους φοίτησης συνίσταται στην 
ανάγκη υλοποίησης των στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πλη-
ροφοριακά Συστήματα, στη συνέχιση της αναβάθμισης 
της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στο διαρ-
κή εκσυγχρονισμό, στην παραγωγή ερευνητικού έργου. 
Συγκεκριμένα αφορά στην αναβάθμιση της υλικοτεχνι-
κής υποδομής (χώροι εργαστηρίων, Η/Υ, περιφερειακά, 
δικτυακή υποδομή, εποπτικά μέσα, φορητοί υπολογι-

στές, κλπ), του διδακτικού/ερευνητικού υλικού, η οποία 
θα συνδράμει στη βέλτιστη κατάρτιση των φοιτητών 
στα Πληροφοριακά Συστήματα, στην προμήθεια και 
ανανέωση συνδρομής λογισμικών, στη μελέτη και προ-
μήθεια των πιο σύγχρονων τεχνολογιών που είναι άμεσα 
συνυφασμένα με τα Πληροφοριακά Συστήματα, στην 
ανάπτυξη συνεργασιών, στις ανάγκες της διοικητικής 
στήριξης του προγράμματος, στην προμήθεια βιβλίων 
για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, προμήθεια ανα-
λωσίμων, συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια κ.α.

Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω κρατήσεις και πα-
ροχές, το πρόγραμμα είναι βιώσιμο οικονομικά με μέσο 
κόστος ανά φοιτητή (που δεν λαμβάνει υποτροφία) στα 
2.950€ ευρώ για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Τα τέλη φοί-
τησης καταβάλλονται σε δόσεις, συγκεκριμένα σε δύο 
δόσεις ανά εξάμηνο, κατά τη διάρκεια φοίτησης. Σε πε-
ρίπτωση που προκύψουν εναλλακτικές πηγές εσόδων 
(χορηγίες, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση από προ-
γράμματα, έκτακτη χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε 
θα υπάρχει και η δυνατότητα για την ανάλογη μείωση 
του τέλους φοίτησης.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35448 Τεύχος Β’ 2756/11.07.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Ioυνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 4876 (2)
Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master 

in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει-

ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-

κής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) “Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις” και ιδίως τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπου-
δών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο 
κύκλο σπουδών, και ιδίως του άρθρου 43, ως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές και μεταβατικές 
διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες διατάξεις 
του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - 
Συγκρότηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 
254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Tην υπ’ αριθμ. 140876/B7/8.9.2014 (ΦΕΚ 2438/
12.9.2014, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικα-
τάσταση της υπ’ αριθμ. 5627/Β7/26.2.2003 (ΦΕΚ 342/
Β΄/24.3.2003) υπουργικής απόφασης όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Δια-
τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο 
«Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)». - Ανα-
μόρφωση προγράμματος» και όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την 4544/5.5.2015 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 
921/21.5.2015, τ.Β΄).

12. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, (συνεδρίαση 
αριθμ. 8/20.3.2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

14. Τα αποσπάσματα πρακτικού: α) της υπ’ αριθμ. 14/
23.4.2018 / θέμα 2ο της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών β) της υπ’ 
αριθμ. 12/23.4.2018 / θέμα 1ο της έκτακτης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και γ) της υπ’ αριθμ. 29/23.4.2018 θέμα 2ο 
της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που εγκρίνουν 
την εισήγηση επανίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο «Οικονο-
μική Επιστήμη (Master in Economics).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική 
Επιστήμη (Master in Economics» του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφε-
ρειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 01/24.4.2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συ-
νεδρίασης 29/27.4.2018).

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35449Τεύχος Β’ 2756/11.07.2018

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1673 της 25.6.2014 
έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία / επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οικονομική 
Επιστήμη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο 
«Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» σύμφωνα 
με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνουν 
και λειτουργούν / επανιδρύουν από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Οικονομική Επιστήμη (Master 
in Economics)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Οικονομική Επιστήμη (Δ.Π.Μ.Σ. στην Ο.Ε.) έχει 
ως αντικείμενο την ειδίκευση των πτυχιούχων Τμημάτων 
Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Πολυτεχνικών 
και Θετικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο της 
Οικονομικής Επιστήμης. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. στην Ο.Ε. 
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-
δών στην Οικονομική Επιστήμη.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στην «Οικονομική Επιστήμη (Master in 
Economics)» στις παρακάτω ειδικεύσεις:

Α. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Β. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in 
Economics) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οι-
κονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και 
Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλων της 
αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση 
του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) 
καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 
περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) 
εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΔΠΜΣ μερικής 
φοίτησης καταλαμβάνει διπλάσιο, αντιστοίχως, αριθμό 
ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα 
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες 
συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμμα-
τος, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 
1. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται: α) η υποχρεωτική πα-
ρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οχτώ (8) μαθή-
ματα εκ των οποίων: τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήμα-
τα στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα - δύο (2) 
υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής- στο Β΄ εξάμηνο και 
β) η συγγραφή και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας 
στο Γ΄ εξάμηνο. Το κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται 
με τριάντα (30) ECTS. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα 
διδασκαλίας, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενός προαι-
ρετικού μαθήματος υποβάθρου με τίτλο «Εισαγωγή στα 
Οικονομικά» σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός των 
φοιτητών του τμήματος δεν έχει υπόβαθρο στην οικονο-
μική Επιστήμη. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου 
μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην 
Αγγλική γλώσσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Περιγραφή Ώρες ECTS

Α΄ Εξάμηνο: 1 προαιρετικό μάθημα υποβάθρου (15 ώρες - 0 credits /μάθημα) 15

Α΄εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) 156 30

Β΄εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) 78 15
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Β΄εξάμηνο: 2 μαθήματα επιλογής (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) 78 15

Γ΄εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο 90

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών και κατεύθυνση έχει ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινό) Μονάδες
ECTS

Μικροοικονομική Θεωρία Ι (Υ) Microeconomic Theory I 7,5

Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Υ) Macroeconomic Theory I 7,5

Οικονομετρία Ι (Υ) Econometrics I 7,5

Μαθηματικά (Υ) Mathematics 7,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό)

Ειδίκευση: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Υ) Microeconomic Theory II 7,5

Βιομηχανική Οργάνωση (Υ) Macroeconomic Theory II 7,5

1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5

1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό)

Ειδίκευση: Διεθνής Χρηματοδότηση

Διεθνής Χρηματοδότηση (Υ) International Finance 7,5

Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (Υ) Analysis of Money and Capital Markets 7,5

1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5

1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)

Διπλωματική Εργασία (Thesis) στην περιοχή 
εξειδίκευσης 30

Αναφορικά με τα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων επιλέγουν κατά το Β΄ εξάμηνο δύο 
μαθήματα μεταξύ των υποχρεωτικών της άλλης κατεύθυνσης και των παρακάτω μαθημάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό) Μονάδες
ECTS

Οικονομετρία ΙΙ (Ε) Econometrics II 7,5

Θεωρία Παιγνίων (Ε) Game Theory 7,5

Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (Ε) International Trade Theory 7,5

Δημόσια Οικονομική (Ε) Public Economics 7,5

Οικονομική του Περιβάλλοντος (Ε) Environmental Economics 7,5

Οικονομική των Φυσικών Πόρων (Ε) Natural Resource Economics 7,5

Οικονομική της Εργασίας (Ε) Labor Economics 7,5

Τραπεζική Οικονομική (Ε) Banking 7,5

Οικονομική Ανάπτυξη (Ε) Development Economics 7,5

Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Ε) Agricultural Economics and Policy 7,5

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (Ε) Applied Microeconometrics 7,5

Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία (Ε) Applied Macroeconometrics 7,5

Χρηματοοικονομική Μηχανική (Ε) Financial engineering 7,5
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Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση με χρήση 
Η/Υ (Ε) 7,5

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας Ι (Ε) Special topics in Macroeconomics I 7,5

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας ΙΙ (Ε) Special topics in Macroeconomics II 7,5

Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας Ι (Ε) Special topics in Microeconomics I 7,5

Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας ΙΙ (Ε) Special topics in Microeconomics II 7,5

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας Ι (Ε) Special topics in Econometrics I 7,5

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας ΙΙ (Ε) Special topics in Econometrics II 7,5

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι (Ε) Special topics in Finance I 7,5

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ (Ε) Special topics in Finance II 7,5

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας Ι (Ε) Special topics in Economic Theory I 7,5

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (Ε) Special topics in Economic Theory II 7,5

Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν τα ακόλουθα: Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης 
κατανέμονται στο πρώτο (Α) και τρίτο (Γ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα 
επιλογής του Β΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης κατανέμονται στο δεύτερο (Β) και στο τέταρτο (Δ) εξάμηνο μερικής 
φοίτησης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πέμπτο (Ε) και στο έκτο 
(ΣΤ) εξάμηνο μερικής φοίτησης.

Περιγραφή Ώρες ECTS

Α΄ εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) 78 15

Β΄ εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) 78 15

Γ΄ εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) 78 15

Δ΄ εξάμηνο: 2 μαθήματα επιλογής ειδίκευσης (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) 78 15

Ε΄-ΣΤ΄ εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο 90

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

O αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των τριών 

συνεργαζόμενων Τμημάτων, δηλαδή, του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ διατίθε-
ται η υλικοτεχνική υποδομή κυρίως του επισπεύδοντος 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και, δευτερευόντως, των τμημάτων Οργά-

νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αίθου-
σες, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά μέσα, εργαστήρια, 
νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2025-2026 με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουργίας, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - 
Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και την αριθμ. 216772/Ζ1/2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 4334), ο προϋπολογισμός λει-
τουργίας του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 
71.400,0 € και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων και δα-
πανών ως εξής:
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

Τέλη φοίτησης 70.000,00 €

Τέλη ορκωμοσίας 1.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 71.400,0 €

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

1.1 Αμοιβές επισκεπτών καθηγητών 6.240,00 €

1.2 Αμοιβές Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού 18.000,00 €

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2.1 Δαπάνες Υποτροφιών (με εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης) 24.500,00 €

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

3.1 Δαπάνες μετακινήσεων εξωτερικού 800,00€

3.2 Δαπάνες μετακινήσεις εσωτερικού 800,00€

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 600,00 €

4.2 Βιβλία και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό 600,00 €

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5.1 Δαπάνες αναλωσίμων 550,00 €

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

6.1 Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής 440,00 €

6.2 Δαπάνες οργάνωσης διαλέξεων/ημερίδων/συνεδρίων 4.800,00 €

7. ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

7.1 30% υπέρ του Ιδρύματος 14.070,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 71.400,0 €

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) το 30% του αρχικού προϋπολογι-
σμού παρακρατείται από το πανεπιστήμιο για κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και κυρίως άλλων 
προγραμμάτων χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ ένα επιπλέον 
ποσοστό 35% των φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη 
φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών (με εισοδηματικά 
(30%) ή ακαδημαϊκά κριτήρια (5%)). Συνυπολογίζοντας 
τις παραπάνω κρατήσεις και παροχές καθώς και την εύ-
λογη ωριαία αμοιβή των επισκεπτών διδασκόντων (διδά-
σκοντες εκτός των μελών ΔΕΠ των τριών συνεργαζόμε-
νων Τμημάτων) που ανέρχεται στα 80 ευρώ, παρατέθηκε 
στο άρθρο 11 ο ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός με 
βάση τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 2.000 ευρώ για 
τα τρία εξάμηνα. Όταν προκύπτουν εναλλακτικές πηγές 

εσόδων όπως προαναφέρθηκαν (χορηγίες, κληροδο-
τήματα, χρηματοδότηση από προγράμματα, έκτακτη 
χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε θα υπάρχει και 
ανάλογη υποχρεωτική μείωση του τέλους φοίτησης 
επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης στους 
φοιτητές με τη μορφή εκπτώσεων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Ioυνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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Αριθμ. 4874 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονί-

ας, με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master 

in Health Care Management, MHM)».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) “Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις” και ιδίως τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπου-
δών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο 
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ιδίως του άρθρου 32, καθώς και τις τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες 
διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν

6. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συ-
γκρότηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 
254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Tην υπ’ αριθμ. 114004/Β7/21.7.2014 (ΦΕΚ 2056/
29.7.2014, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-

τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
(Master in Health Care Management, MHM)» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 445/24.9.2015 απόφα-
ση Πρύτανη (ΦΕΚ 2197/13.10.2015 τ.Β΄).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 11/
28.3.2018 / θέμα 4ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων που εγκρίνει την εισήγηση επανίδρυσης του 
ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Master in Health Care 
Management, ΜΗΜ».

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας (Master in Health Care Management, MHM)» του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 01/24.4.2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συ-
νεδρίασης 29/27.4.2018).

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 672/16.6.2010 έγγραφο της 
Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, 
MHM)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας (Master in Health Care Management, MHM)», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώ-
σεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικεί-
μενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της Υγείας (με εξειδίκευση 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας). Αναφέρεται σε 
πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., επαγγελματίες του 
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κλάδου αλλά και σε νέους πτυχιούχους που προσδοκούν 
να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς 
σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περι-
φέρειες, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές 
Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, 
ΕΚΑΒ κ.α.). Ιδιαίτερος σκοπός είναι η προαγωγή της γνώ-
σης και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Διοίκησης 
Υπηρεσιών Υγείας. Επιπλέον, η ειδίκευση διοικητικών 
στελεχών αλλά και υγειονομικού προσωπικού που προσ-
δοκά να αναλάβει στο μέλλον διευθυντικά καθήκοντα 
ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις 
και διοικητικές δεξιότητες, συμβάλλοντας έτσι στη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότη-
τας στο δημόσιο τομέα και στην αυξημένη ικανοποίηση 
χρηστών, καθώς και την κερδοφορία και την ανάπτυξη 
στον αντίστοιχο ιδιωτικό. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
σκοπός αυτός, το πρόγραμμα εστιάζεται στην παροχή 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή 
των αρχών της Διοίκησης στον τομέα της υγείας και σε 
επιπρόσθετες γνώσεις, κυρίως οικονομικών και πολιτι-
κής της υγείας. Έτσι, θα καταστούν σαφείς οι ιδιαιτερό-
τητες του κλάδου υγείας και οι επαγγελματίες στο χώρο 
αυτό θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις πιέσεις του 
ανταγωνισμού, των περιορισμένων χρηματοοικονομι-
κών πόρων και των αυξημένων αναγκών των ασθενών 
και να προάγουν την κοινωνική ευημερία μέσω της βελ-
τίωσης του συστήματος παροχής φροντίδας υγείας. Το 
Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master 
in Health Care Management, MHM)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) 
καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην 
Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται 
στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα 
διδασκαλίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι 
το παρακάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά:

ECTS

1. Μάνατζμεντ για Οργανισμούς Φροντίδας Υγείας (Management in Health Service Organizations) 6

2. Ποσοτικές Μέθοδοι στην Υγεία (Quantitative Methods in Health Care) 6

3. Οικονομικά της Υγείας (Health Economics) 6

4. Βελτίωση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας (Quality Improvement in Health Services) 6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6

Μαθήματα Επιλογής:

1. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Health Information Systems)

2. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία (Organizational Behavior and Leadership)

3. Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας (Economic Evaluation in Health Care)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά:

ECTS

1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική στην Υγεία (Financial Management and 
Managerial Accounting in Health Care)

6

2. Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες Υγείας (Operations Management in Health Care Services) 6

3. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resource Management) 6

4. Πολιτική Υγείας (Health Policy) 6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6

Μαθήματα Επιλογής:

1. Μάρκετινγκ (Marketing)
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2. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (Decision Making Tools and Optimization)

3. Στατιστική Ανάλυση και Αξιολόγηση Δεδομένων (Statistical Analysis and Data Evaluation)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30
Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017). 
Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας διδάσκο-
νται 10 έως 12 μαθήματα σε κάθε κύκλο, αναλόγως του 
αριθμού μαθημάτων επιλογής που πραγματοποιούνται 
βάσει των δηλώσεων μαθημάτων από τους φοιτητές. 
Τα διδασκόμενα αυτά μαθήματα αφορούν κυρίως στο 
μάνατζμεντ, τα οικονομικά, τις ποσοτικές μεθόδους αλλά 
και το μάρκετινγκ και τα πληροφοριακά συστήματα. Με-
ταξύ των 28 μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, που όλα εκπληρώνουν τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους στο Τμήμα, υπάρχουν Καθηγη-
τές με συναφή γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να 
καλύψουν πλήρως τις διδακτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. Επι-
πρόσθετα, διδακτικό έργο αναλαμβάνουν επίσης μέλη 
ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ καθώς και διδάκτορες καταξιωμένοι στον 
επαγγελματικό χώρο, στη διοίκηση οργανισμών φρο-
ντίδας υγείας και τα οικονομικά της υγείας, ύστερα από 
σχετικές προσκλήσεις διδασκαλίας.

Το έργο διοικητικής στήριξης του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί 
να καλυφθεί από το υπάρχον διοικητικό προσωπικό του 
Τμήματος. Ως εκ τούτου, η διοικητική και οικονομική 
διαχείριση του Π.Μ.Σ. ανατίθεται σε εξωτερικούς συνερ-
γάτες.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
υποστηρίζεται τεχνικά από το Κέντρο Υπολογιστών και 
Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο εξυ-
πηρετεί και τις ανάγκες του ΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ίδιου του Π.Μ.Σ. 

καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος 
(κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοα-
κουστικά μέσα, εργαστήρια Η/Υ, λογισμικό, ιστοσελίδα 
μεταπτυχιακού). Ενδεικτικά, χρησιμοποιούνται κάθε έτος 
οι ακόλουθοι χώροι του Πανεπιστημίου (τα εργαστήρια 
διαθέτουν Η/Υ):

- Αμφιθέατρο 8 (90 θέσεων)
- Αίθουσα 6 (50 θέσεων)
- Αίθουσα 9 (90 θέσεων)
- Εργαστήριο Τμήματος ΟΔΕ (36 θέσεων)
- Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος ΟΔΕ (36 θέσεων)
- Μεγάλο Εργαστήριο ΜΒΑ (36 θέσεων)
- Αίθουσα 10 (50 θέσεων)
- Αμφιθέατρο 11 (82 θέσεων)
- Αίθουσα 9 (90 θέσεων)
- Αίθουσα 14 (50 θέσεων)
- Αίθουσα Συνεδρίων (110 θέσεων)
Το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στη συντήρηση, αναβάθμιση 

και αντικατάσταση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υπο-
δομής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των 
παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025 με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουρ-
γίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - 
Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από 
ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ, 
τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 
Α΄) και την αριθμ. 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
4334/2017 Β΄), ο προϋπολογισμός λειτουργίας του προ-
γράμματος ανέρχεται στο ποσό των 164.520 € ανά κύκλο 
για (36) άτομα και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων και 
δαπανών ως εξής:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

1 Τέλη φοίτησης 162.000

2 Άλλη αιτία (Τέλη αίτησης και ορκωμοσίας) 2.520
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (30% απαλλαγή από τα τέλη 
φοίτησης και 5% χορήγηση υποτροφιών από το πρόγραμμα)

56.700

3 Δαπάνες αναλωσίμων 600

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 600

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

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ, αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

50.474

7 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 18.000

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

800

9 30% του Ιδρύματος 32.346

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος θα 
στηρίζεται σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορη-
γίες, τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη νόμιμη 
αιτία. Σύμφωνα με το άρθρο 35 και 37 του ν. 4485/2017 
το 30% των εσόδων του Π.Μ.Σ. παρακρατείται από το 
Πανεπιστήμιο για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος και κυρίως άλλων προγραμμάτων χωρίς τέλη 
φοίτησης. Ένα επιπλέον ποσοστό 35% των φοιτητών 
απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης με τη μορφή υπο-
τροφιών (30% με εισοδηματικά και 5% με ακαδημαϊκά 
κριτήρια). Συνυπολογίζοντας στις παραπάνω κρατήσεις 
και παροχές, το κόστος του διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού, την ετήσια δαπάνη για συντήρη-
ση, αναβάθμιση ή και αντικατάσταση της υλικοτεχνικής 
υποδομής καθώς επίσης και την παροχή υψηλής ποιό-
τητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το πρόγραμμα είναι 
βιώσιμο οικονομικά και επιτυγχάνει νεκρό σημείο (break 
even) με τέλος φοίτησης 4.500 ευρώ/φοιτητή, για τα τρία 
εξάμηνα. Ωστόσο, όταν προκύπτουν εναλλακτικές πηγές 

εσόδων όπως προαναφέρθηκαν (χορηγίες, κληροδο-
τήματα, χρηματοδότηση από προγράμματα, έκτακτη 
χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε θα υπάρχει και 
ανάλογη υποχρεωτική μείωση του τέλους φοίτησης 
επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης στους 
φοιτητές με την μορφή εκπτώσεων ή/και μεγαλύτερου 
ποσοστού υποτροφιών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Ioυνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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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,

*02027561107180016*
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