
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Ιστορική Έρευνα» του Τμήματος Ιστορί-
ας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργα-
νισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συ-
στήματα στη Διοίκηση».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30615 (1)

  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα» του Τμή-

ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

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

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
αριθμ. 381/1-3-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
100.000 € για μία πενταετία στον προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προ-
ϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της φιλοσοφι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκη με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Ιστορική Έρευνα», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Ιστορική Έρευνα», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι ο επιστημονικός 
κλάδος της Ιστορίας με τις τρεις ειδικεύσεις του, ήτοι 
α) την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία, τη Βυζα-
ντινή και Μεσαιωνική Ιστορία και γ) τη Νεότερη και Σύγ-
χρονη Ιστορία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι: (α) να προσφέρει 
στους φοιτητές του εξειδικευμένη επαγγελματική ερευ-
νητική κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα 
του κλάδου της Ιστορίας, (β) να τους εξοικειώνει με νέες 
θεωρητικές προσεγγίσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που 
εφαρμόζονται στην ιστορική έρευνα και (γ) να τους δι-
δάσκει τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των 
ιστορικών προβλημάτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Ιστορική Έρευνα» στις εξής ειδικεύσεις:

α) Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, β) Βυ-
ζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και γ) Νεότερης και 
Σύγχρονης Ιστορίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύ-
κλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 
και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 και ο τίτλος σπουδών τους αλλά 
και το έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα είναι συναφή με 
το αντικείμενο και τους σκοπούς του προγράμματος, 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο 
ένας/μία κατ’ έτος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθη-
μάτων ανά εξάμηνο και ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Πηγές της Αρχαίας 

Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Ιστορίας

ΑΡΧ 701 Υ 15

2

Επιλεγόμενο (από 
τον κατάλογο των 

επιλεγόμενων 
μαθημάτων ΙΑΕ)

Ε 15

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Μεθοδολογία 
Έρευνας και 

Ασκήσεις
ΑΡΧ 702 Υ 15

2

Επιλεγόμενο μάθημα 
(από τον κατάλογο 

επιλεγόμενων 
μαθημάτων ΙΡΩ)

Ε 15

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Εξειδικευμένη και 
Εξατομικευμένη 

Διδασκαλία
ΑΡΧ 801 Υ 15

2

Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 

Εργασίας Ι

ΑΡΧ 802 Υ 15

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1

Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 

Εργασίας II

ΑΡΧ 803 Υ 30

Σύνολο ECTS 30

Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων
(ΙΑΕ, ΙΡΩ)

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Ελληνική Επιγραφική ΙΑΕ 701 Ε 15
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2 Αρχαία Ελληνική 
Ιστοριογραφία ΙΑΕ 702 Ε 15

3 Νομισματική ΙΑΕ 703 Ε 15
4 Αρχαϊκή Εποχή ΙΑΕ 704 Ε 15
5 Κλασική εποχή ΙΑΕ 705 Ε 15
6 Ελληνιστική Εποχή ΙΑΕ 706 Ε 15

7

Μορφές και 
Θεσμοί Κοινωνικής, 

Πολιτικής και 
Θρησκευτικής 

Οργάνωσης

ΙΑΕ 707 Ε 15

8
Διακρατικές και 
Διπλωματικές 

Σχέσεις
ΙΑΕ 708 Ε 15

9 Λατινική Επιγραφική ΙΡΩ 701 Ε 15

10 Λατινική 
Ιστοριογραφία ΙΡΩ 702 Ε 15

11 Ρεπουμπλικανική 
Περίοδος ΙΡΩ 703 Ε 15

12 Αυτοκρατορική 
Περίοδος ΙΡΩ 704 Ε 15

13 Οι επαρχίες του 
Ρωμαϊκού Κράτους ΙΡΩ 705 Ε 15

2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1

Γραπτές πηγές 
της Βυζαντινής 

και Μεσαιωνικής 
Ιστορίας

IBM 701 Υ 15

2

Επιλεγόμενο μάθημα 
(από τον κατάλογο 

επιλεγόμενων 
μαθημάτων ΙΒΥ)

Ε 15

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Μεθοδολογία 
Έρευνας και 

Ασκήσεις
IBM 702 Υ 15

2

Επιλεγόμενο μάθημα 
(από τον κατάλογο 

επιλεγόμενων 
μαθημάτων ΙΒΥ ή 

ΙΣΛ ή ΙΜΕ)

Ε 15

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Εξειδικευμένη και 
Εξατομικευμένη 

Διδασκαλία
IBM 801 Υ 15

2

Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 

Εργασίας Ι

IBM 802 Υ 15

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1

Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 

Εργασίας II

IBM 803 Υ 30

Σύνολο ECTS 30

Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων

(ΙΒΥ, ΙΣΛ, ΙΜΕ)

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Διοίκηση και Θεσμοί 
του Βυζαντίου ΙΒΥ 701 Ε 15

2
Οικονομία και 
Κοινωνία του 

Βυζαντίου
ΙΒΥ 702 Ε 15

3
Προσωπογραφία και 

Κοινωνικά Δίκτυα 
στο Βυζάντιο

ΙΒΥ 703 Ε 15

4
Απονομή 

Δικαιοσύνης στο 
Βυζάντιο

ΙΒΥ 704 Ε 15

5
Ιστορική Γεωγραφία 

του Βυζαντινού 
Κόσμου

ΙΒΥ 705 Ε 15

6

Ειδικά Θέματα 
Πολιτικής και 

Εκκλησιαστικής 
Ιστορίας του 

Βυζαντίου

ΙΒΥ 706 Ε 15

7 Βυζάντιο και Σλάβοι ΙΣΛ 701 Ε 15

8

Ιστορία και 
Πολιτισμός των 
Νοτιοσλαβικών 

Λαών

ΙΣΛ 702 Ε 15

9 Βυζάντιο και Δύση
(9ος - 15ος αι.) ΙΜΕ 701 Ε 15
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10

Ταυτότητες και 
Ετερότητες στην 

Δυτική Μεσαιωνική 
Ευρώπη 

(10ος - 13ος αι.)

ΙΜΕ 702 Ε 15

3η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 
ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Αρχεία και Πηγές 
της Νεότερης και 

Σύγχρονης Ιστορίας
ΙΣΤ 701 Υ 15

2

Επιλεγόμενο 
μάθημα (από τον 

κατάλογο των 
επιλεγόμενων 

μαθημάτων ΙΝΣ, 
IAT, ΙΑΛ)

Ε 15

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Μεθοδολογία 
Έρευνας και 

Ασκήσεις
ΙΣΤ 702 Υ 15

2

Επιλεγόμενο μάθημα 
(από τον κατάλογο 
των επιλεγόμενων 

μαθημάτων ΙΝΣ, ΙΑΤ, 
ΙΑΛ)

Ε 15

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1
Εξειδικευμένη και 
Εξατομικευμένη 

Διδασκαλία
ΙΣΤ 801 Υ 15

2

Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 

Εργασίας Ι

ΙΣΤ 802 Υ 15

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1

Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 

Εργασίας II

ΙΣΤ 803 Υ 30

Σύνολο ECTS 30

Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων 
(ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ)

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1

Το Όραμα της 
Ελευθερίας στον 

Νεοελληνικό 
Διαφωτισμό

ΙΝΣ 701 Ε 15

2

Κλέφτες, Παλικάρια 
και Αντάρτες: 

Έλληνες Παράνομοι 
και Ήρωες

ΙΝΣ 702 Ε 15

3
Πρόσφυγες στα 

Βαλκάνια 
(19ος-20ός αι.)

ΙΝΣ 703 Ε 15

4
Επαναστάσεις 

στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Εποχή

ΙΝΣ 704 Ε 15

5
Διαβαλκανικές 
Σχέσεις στον 

19ο/20ό αιώνα
ΙΑΤ 701 Ε 15

6

Θεσμοί και Ιδεολογία 
στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία (15ος-
18ος αι.)

ΙΑΤ 702 Ε 15

7

Οικονομική και 
Κοινωνική Ιστορία 
της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας

ΙΑΤ 703 Ε 15

8

Η Εθνογραφική 
Προοπτική της 

Κοινωνικής/ 
Πολιτισμικής 

Ανθρωπολογίας

ΙΑΛ 701 Ε 15

9

Εθνογραφία της 
Ελλάδας: Ιστορία, 

θεματικές και 
Γεωγραφικές 
Εξειδικεύσεις, 

Μεθοδολογικές 
Τάσεις

ΙΑΛ 702 Ε 15

Γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική, ενώ 
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας η ελλη-
νική ή η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες ετησίως (δέκα ανά ειδίκευση).

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45815Τεύχος Β’ 3650/27.08.2018

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, κατά περί-
πτωση, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και 
επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλι-
κοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός συνολικός προϋπολογισμός λειτουργί-
ας για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., τις πηγές 
χρηματοδότησης του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 100.000,00 €
ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 12.000, 00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 30.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 10.000, 00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. 12.000, 00 €

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

36.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 100.000,00 €

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
100.000 € για μία πενταετία στον προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προ-
ϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Μέρος του ανωτέρω κόστους δύναται να καλυφθεί 
και από άλλες νόμιμες πηγές (δωρεές, παροχές, κληρο-
δοτήματα, κ.ά.).

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 2679  (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονο-

μίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνοοικο-

νομικά Συστήματα στη Διοίκηση».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12- 2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.  Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 502/1989 (ΦΕΚ 215/τ.  Α΄/ 
3.10.1989) με το οποίο ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 
(πρώην Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 91/2013 «Μετονομασία του 
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ 
Πελοποννήσου στην αριθμ. 5/21-03- 2018 (θέμα 1β) συ-
νεδρίασή της και τα συνημμένα με αυτό έγγραφα.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην αριθμ. 
2/18-04-2018 (θέμα 5ο) συνεδρίασή της.
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8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. 
Πελοποννήσου στη με αριθμ. 7/25-04-2018 (θέμα 1.1) 
συνεδρίασή της.

9. Το με αριθμ. 102590/Ζ1/21-6-2018 έγγραφο του ΥΠ-
ΠΕΘ με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

10. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 209644/Ζ1/
30-11-2017 (ΥΟΔΔ 642/04.12.2017) διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων στο Τ.Ε.Ι. 
Πελοποννήσου.

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργα-
νισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ 
Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα 
στη Διοίκηση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τίτλος του απονεμόμενου Διπλώματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννή-
σου οργανώνει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Δι-
οίκηση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο 
«Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» αφορά ένα 
σύγχρονο και καινοτόμο Πρόγραμμα που διασυνδέει 
εφαρμογές πολιτικών σε ζητήματα μοντέλων οργάνω-
σης και εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων λήψης απο-
φάσεων στο χώρο της διοίκησης τόσο στο δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα.

Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακα-
δημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη - πρακτική. Στοχεύει, 
λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητι-
κής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία 
αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην 
παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρ-
μοσμένης γνώσης.

Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ 
φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την 
απαιτούμενη γνώση προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη 
θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να 
εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της 
Διοικητικής Επιστήμης συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήμα-
τα ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων 
εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν 
να τα συστήσουν, στελεχώνοντας την τοπική, περιφερει-
ακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές της σύγχρονης 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
την εξειδίκευση επιστημόνων στην γνωστική περιοχή 
της διοίκησης με διεπιστημονική προσέγγιση, την πα-
ροχή γνώσεων σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχει-
ρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), την 
αποδοτική συμβολή των συμμετεχόντων στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και οργανισμών, την εκπαίδευση στην 
ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών σε ενδεχόμενες τε-
χνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την 
ανταπόκριση της επιχείρησης ή του οργανισμού στο 
ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Επιπλέον στοχεύει στο να εφαρμοστεί η κατανόηση 
ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λει-
τουργικών τεχνικών, η αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση 
και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλη-
μάτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων, η προσέγγιση 
συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων ώστε να επι-
κοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα τόσο προφο-
ρικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους, 
η δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και 
κάτω από συνθήκες πίεσης, η δυνατότητα διεξαγωγής 
ανεξάρτητης εφαρμοσμένης έρευνας και η εμβάθυνση 
σε θέματα του γνωστικού πεδίου, η συνειδητοποίηση 
της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να ερ-
γαστούν σε ένα δια-πολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό 
περιβάλλον.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανά-

πτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που 
αφορούν τους επιμέρους κλάδους της Διοίκησης, με 
γνώμονα την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνη-
τικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών 
να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με 
στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατί-
θεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται 
σε ενενήντα (90) εκ των οποίων οι εξήντα (60) αναφέ-
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ρονται στα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα 
και οι τριάντα (30) στη συγγραφή και παρουσίαση της 
Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 7
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομι-
κά Συστήματα στη Διοίκηση» βασίζεται στη διδασκαλία 
εξειδικευμένων εξαμηνιαίων μαθημάτων και περιλαμ-
βάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, μαθήματα 
εμβάθυνσης), εκπόνηση εργασίας που περιλαμβάνει 
και ερευνητική απασχόληση καθώς και εργαστηριακές 
ασκήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο σε 
τρία εξάμηνα. Στο πρώτο εξάμηνο γίνεται διδασκαλία πέ-
ντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού, στο δεύτερο 
πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού κι ενός (1) 
μαθήματος επιλογής και στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές 
εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο καθώς 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο ανα-
φέρονται και οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν 
σε κάθε μάθημα:

Α/Α Α’ Εξάμηνο Υ1/ΕΥ2
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/

ECTS

ΩΡΕΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1
Διοίκηση Επιχειρήσεων 

και Δημοσίων 
Οργανισμών

Υ 6 3

2 Μεθοδολογία Έρευνας 
(Α΄ εξάμηνο) Υ 6 3

3
Οικονομικά και 

Επιχειρηματικότητα
(Α΄ εξάμηνο)

Υ 6 3

4
Πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης για 
τη Λήψη Αποφάσεων

Υ 6 3

5 Στρατηγικές Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Υ 6 3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30

Α/Α Β’ Εξάμηνο Υ/Ε
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/

ECTS
1 Επιχειρησιακή Έρευνα Υ 5 3

2 Εργασιακές Σχέσεις και 
Υπαλληλικό Δίκαιο Υ 5 3

3 Εταιρική Διακυβέρνηση Υ 5 3
4 Στρατηγικό Μάρκετινγκ Υ 5 3

5 Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Υ 5 3

6.1 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
και Ψηφιακό Μάρκετινγκ ΕΥ 5 3

6.2 Διοίκηση Υγείας ΕΥ 5 3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο Υ/Ε
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/

ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής 

Εργασίας Υ 30

1 Υ: Υποχρεωτικό Μάθημα
2 ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα

Άρθρο 8
Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνη-
σης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Ύστερα 
από αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και τη σύμφωνη 
γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, η Συντονιστική Επι-
τροπή του ΠΜΣ δύναται να επιτρέπει την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε τριάντα (30) φοιτητές ανά κύκλο προγράμματος.

Άρθρο 10
Διδακτικό Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α’ 112), ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄ 173), ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι, ή 
ερευνητές από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως 
επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που 
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευ-
νητικό κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 
με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνω-
στικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη των εκπαι-
δευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι 
υφιστάμενες (ή μέρος των υφιστάμενων) υποδομών του 
ΤΕΙ Πελοποννήσου και του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών καθώς και οι υλικοτεχνικές 
υποδομές που έχουν εξασφαλιστεί από προμήθειες των 
προηγούμενων ετών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Τεχνοοικο-
νομικά Συστήματα Υγείας.

Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για πέντε (5) έτη, μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και εν συνεχεία αφού 
κατατεθεί η έκθεση αξιολόγησης της παραγράφου 6 
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017, η Σύγκλητος του ΤΕΙ 
συνεκτιμώντας την έκθεση αυτή και τα σχετικά αποτε-
λέσματα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής 
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αξιολόγησης, του Π.Μ.Σ. θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί 
η λειτουργία του.

Άρθρο 13
Κόστος Λειτουργίας - Προϋπολογισμός

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τα τέλη φοίτησης, που ανέρχονται σε 1.980 ευρώ και θα 
καταβάλλονται κατά το 1ο και 2ο εξάμηνο φοίτησης. 
Επίσης, θα αναζητηθούν έσοδα από άλλες πηγές, όπως 
δωρεές ή χορηγίες νομικών ή φυσικών προσώπων, παρο-
χές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων δημοσίου τομέα, 
ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων που παρουσιά-
ζεται στο άρθρο 13 του παρόντος έχει συνταχθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
35 του ν.  4485/2017 που προβλέπει ότι το 30% των 
συμμετεχόντων απαλλάσσεται από τέλη φοίτησης εφό-
σον πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Επομένως, 
ο ετήσιος προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα από 21 
συμμετέχοντες, αφού οι εισακτέοι του ΠΜΣ ορίζονται σε 
30. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων, 
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 35 του ν. 4485/2017, είναι μικρότερος, τότε οι 
προϋπολογισθείσες δαπάνες θα αυξηθούν αναλογικά 
τόσο όσον αφορά στο μέρος των λειτουργικών εξόδων 
του Π.Μ.Σ. (70%) όσο και για το μέρος που αφορά στην 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (30%).

Εφόσον ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που 
θα ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. δεν είναι ο αναμενόμενος οι 
προϋπολογισθείσες δαπάνες θα περικόπτονται ανα-
λογικά και το υπόλοιπο των απαιτούμενων για τη λει-
τουργία του προγράμματος δαπανών θα καλύπτεται με 
τους τρόπους χρηματοδότησης που περιγράφονται πιο 
πάνω. Επίσης, αναλογικά θα περικόπτεται στην περίπτω-
ση αυτή και ο αριθμός των εισακτέων με δικαίωμα συμ-
μετοχής χωρίς τέλη φοίτησης (χορήγηση υποτροφίας).

Άρθρο 14
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. εκτιμάται στο ποσό των 41.580 ευρώ. Το 70% του 
ποσού αυτού (29.106 ευρώ) αφορά, σύμφωνα με το άρ-
θρο 37 παράγραφος 4α του ν. 4485/2017, τα λειτουργι-
κά έξοδα του Προγράμματος, τα οποία αναλύονται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης (Λειτουργικά έξοδα 
ΠΜΣ) Ποσό (€) Ποσοστό 

(%)
Αμοιβές διδασκαλίας μόνιμου 
προσωπικού 11.260 27,08%

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών 
συνεργατών από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 
ν. 4485/2017)

5.980 14,38%

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη 7.000 16,84%
Μετακινήσεις 2.500 6,01%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (εξοπλισμός, 
λογισμικό, αναλώσιμα,
έξοδα δημοσιότητας, προβολής, 
εκπαιδευτικό υλικό, οργάνωσης 
συνεδρίου κ.λπ.)

2.366 5,69%

Σύνολο Λειτουργικών εξόδων ΠΜΣ 29.106 70%

Το υπόλοιπο 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
του Ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37, 
παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 και εκτιμάται στο ποσό 
των 12.474 €.

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών έχει το δικαίωμα, για την εύρυθμη λει-
τουργία του ΠΜΣ, να τροποποιεί τον προϋπολογισμό 
στο σκέλος που αφορά τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ, 
μεταβάλλοντας τα ποσά των επιμέρους δαπανών κι ως 
εκ τούτου και την ποσόστωσή τους επί του συνόλου του 
διαθέσιμου ποσού, ήτοι του 70% των συνολικών ετήσιων 
εσόδων.

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τυχόν θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρού-
σα θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά 
Συστήματα Υγείας, που δεν επανιδρύεται, και δεν ολο-
κληρώσουν τις σπουδές τους με το πέρας του χειμερινού 
εξαμήνου 2018-2019 κατά το οποίο προβλέπεται η εκ-
πόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, θα διέπονται 
από τις διατάξεις του παρόντος και μαθήματα στα οποία 
δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς θα αντιστοιχηθούν με μα-
θήματα του παρόντος προγράμματος σπουδών ύστερα 
από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Τεχνοοικονομι-
κά Συστήματα Υγείας, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις 
προβλεπόμενες οφειλές τους, δεν έχουν καμία άλλη οι-
κονομική οφειλή. Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν 
οικονομικές εκκρεμότητες και οφείλουν την επιτυχή εξέ-
ταση σε ένα τουλάχιστον μάθημα ή στην εκπόνηση της 
διπλωματικής τους εργασίας, διαγράφονται με την έναρ-
ξη του Εαρινού εξαμήνου 2018-2019 και δεν ισχύουν 
για αυτούς οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 20 Ιουλίου 2018

  Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ  

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