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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/
“Applied Risk Management”.

2

Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου»
(History, Sociology and Philosophy of Law) της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

3

Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)»
(“Master of Business Administration-MBA”).

4

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied Electronic Systems)»
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 895/17-7-2018
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την

Αρ. Φύλλου 3914

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση
25ης Απριλίου 2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 14-5-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”, από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk
Management”, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα έχει τρεις ειδικεύσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν με τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα),
με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning,
δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά και με τη χρήση
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Η επιλογή της
ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδασκαλίας εναπόκειται στην κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ
και μπορεί να διαφέρει ανά ειδίκευση.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied
Risk Management” έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση
κεφαλαίων και τη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός
των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων
και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίων σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα
και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου και της
κανονιστικής συμμόρφωσης.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε
σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, ο
σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι
απόφοιτοι του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα
των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού
και πρακτικού οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης
και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών
να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και
συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και
στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η
διεθνής προβολή του Τμήματος, καθώς και η διασύνδεσή
του με την ελληνική, αλλά και με τη διεθνή οικονομία σε
εθνικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα,
το ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για
την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και
δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα
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στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να
συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών
σε διδακτορικό επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied
Risk Management”με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/Risk Management
β) Εσωτερικός Έλεγχος / Internal Audit
γ) Κανονιστική Συμμόρφωση / Compliance
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική
η επιτυχής παρακολούθηση πέντε Θεματικών Ενοτήτων
της ειδίκευσης, (οι τέσσερις Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνουν παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων και η πέμπτη αντιστοιχεί στην επιτυχή ολοκλήρωση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας). Όλες οι
ειδικεύσεις έχουν διεθνή προσανατολισμό και δίνουν
έμφαση στη διεθνή προσέγγιση και πρακτική. Η κάθε
ειδίκευση δύναται να προσφέρει τις Θεματικές Ενότητες
του προγράμματός της (ή τα μαθήματα που περιέχονται
στις Θεματικές της Ενότητες), καθώς και άλλες πρόσθετες Θεματικές Ενότητες και μαθήματα που θα αναπτύξει,
μεμονωμένα, σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και Οργανισμό της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής που επιθυμεί συνεργασία.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.34 του ν.4485/2017
και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η
επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της
γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που
συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική διαδικασία
εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται
ιδίως ο βαθμός του πτυχίου , η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική
δραστηριότητα του υποψηφίου.
Για την απόκτηση του εν λόγω ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε ερευνητική απασχόληση και
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, σε εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων (ανά Θεματική Ενότητα), καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ για την κάθε ειδίκευση.
Ομοίως, η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στη γλώσσα διεξαγωγής της κάθε
ειδίκευσης (ελληνική/αγγλική).
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΔΜΣ σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Συγκεκριμένα:
1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη) για όλες τις ειδικεύσεις.
2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για όλες τις κατευθύνσεις η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη
Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” θα
καλύπτεται από:
- Από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιμότητα του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management”, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των φοιτητών,
καθώς δεν προβλέπονται άλλες πηγές χρηματοδότησης
ή εν γένει πόροι για τη λειτουργία του. Το προβλεπόμενο
τέλος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται στα 850
ευρώ και είναι ανάλογο των πάσης φύσεως παροχών (διδάσκοντες, λογισμικά, διοικητική υποστήριξη, πρόσθετο
διδακτικό υλικό, ερευνητικές δραστηριότητες, μίσθωση
χώρων) που προσφέρει το ΠΜΣ στους φοιτητές του.
- Από άλλες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου
ή του ιδιωτικού τομέα, κ.λπ.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ.
Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied
Risk Management” θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 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 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 903/17-7-2018
(2)
Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου»
(History, Sociology and Philosophy of Law) της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017) και
ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» και τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 85.
2. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
3. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
4. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
8. Tην υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄1466).
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ Α΄/2.8.2005)
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
11. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3-6-2013), «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της
Νομικής Σχολής (συνεδρίαση 18.4.2018)
13. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30.4.2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρία 30.4.2018).
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15. Το με αριθ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού:
Αποφασίζει:
Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του εντατικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία
του Δικαίου» (History, Sociology and Philosophy of Law)
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του
Δικαίου» (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και του ν. 4485/2017.
2. Στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία κατατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν
το Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης
και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του
Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της
χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και στη
δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην
πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές
ειδικεύσεις:
α) Ιστορία του Δικαίου
β) Φιλοσοφία του Δικαίου
γ) Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή
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εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική εργασία και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική
ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της
Συνέλευσης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές [παρ. 2, αριθμ. 1, υπουργική
απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ Β΄1466)].
Άρθρο 5
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2027-2028, 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 6
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου» θα καλύπτεται από:
- Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
- Πόρους ερευνητικά προγράμματα.
- Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών.
- Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
- Από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται στα 600,00 € για κάθε εξάμηνο (ανά
φοιτητή), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες
κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες βιβλιογραφικής
ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, με την αγορά βιβλίων, τη
συνδρομή επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων, καθώς και για να καταστεί δυνατή η
πρόσκληση αλλοδαπών καθηγητών ώστε να επιτευχθεί
η επικοινωνία των φοιτητών με τα δρώμενα στο διεθνές
επιστημονικό περιβάλλον.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας
Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 894/17-7-2018
(3)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)»
(“Master of Business Administration-MBA”).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102).
6. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το ΦΕΚ ίδρυσης ή/και τροποποίησης του ΔΠΜΣ
(ΦΕΚ1074 ΦΕΚ 1074 τ. Β΄/8.6.2015 και ΦΕΚ 1934 τ.Β΄/
2.6.2017).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις
31-1-2018 και 23-5-2018).
12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 13-2-2018 και 5-6-208).
13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων.
14. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 3-3-2018
και 30-5-2018).
15. Το αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 16-3-2018 και 6-6-2018).
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16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)» (“Master of Business
Administration-MBA”), από το ακαδημαϊκό έτος 20182019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα έχει τρεις ειδικεύσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν με τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα) και
με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning,
δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά και με τη χρήση
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Η επιλογή της ή
των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδασκαλίας εναπόκειται στην κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ
και μπορεί να διαφέρει ανά ειδίκευση.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του
Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων
(ΔΟΜ) έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων
σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την
κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε
οι απόφοιτοι του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα
των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού
και πρακτικού οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης
και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών
να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και
συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και
στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η
διεθνής προβολή των συνεργαζομένων Τμημάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική, αλλά και
με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή/και
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διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην
προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου
στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών
οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το
επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)»
με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών,
2. Λογιστική,
3. Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών
Ενοτήτων της ειδίκευσης, καθώς επίσης και η επιτυχής
ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Όλες οι ειδικεύσεις έχουν διεθνή προσανατολισμό,
δίνουν έμφαση στη διεθνή προσέγγιση και πρακτική
και στοχεύουν στην προώθηση συνεργασιών με άλλα
γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της αλλοδαπής. Η κάθε ειδίκευση δύναται να
προσφέρει τις Θεματικές Ενότητες του προγράμματός
της (ή τα μαθήματα που περιέχονται στις Θεματικές της
Ενότητες), καθώς και άλλες πρόσθετες Θεματικές Ενότητες και μαθήματα που θα αναπτύξει, μεμονωμένα, σε
κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα και Οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
που επιθυμεί συνεργασία.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ με αναφορά των ονομάτων όλων
των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους
τίτλους σπουδών.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4485/2017
και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η
επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της
γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που
συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική διαδικασία
εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται
ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του
ΔΠΜΣ, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική
δραστηριότητα του υποψηφίου.

Τεύχος Β’ 3914/10.09.2018

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική, αγγλική ή σε
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκεκριμένα:
1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη) για όλες τις ειδικεύσεις.
2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για όλες τις ειδικεύσεις η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί
μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται στην ελληνική,
αγγλική ή σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Δ. Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» θα καλύπτεται από:
- Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- Πόρους ερευνητικά προγράμματα.
- Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
- Από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 750 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα,
καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν για να είναι σε θέση το ΔΠΜΣ να εκπληρώσει τον
σκοπό του, που είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας και των
δεξιοτήτων που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του
να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχειρήσεων
και των οργανισμών.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 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 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. ΔΦ15/4518
(4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα
Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied Electronic
Systems)» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(ΣΤΕΦ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30
«Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.»,
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις
του άρθρου 85.
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄/2-8-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123 Α΄/3-6-2013) «Συγχώνευση
Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018
(ΦΕΚ 38 Α΄/2-3-2018).
6. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 193992/Ζ1/1011-2017 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/14-11-2017) «Διαπιστωτική
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης».
7. Την αριθ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334 Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
8. Την αριθμ. 61/28-6-2017 πράξη του Προέδρου
ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 2392 Β΄/14-7-2017) Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα
Ηλεκτρονικά Συστήματα» «Applied Electronic Systems»
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών, του ΑΤΕΙΘ.
9. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
10. Το αριθμ. 3/28-2-2018 πρακτικό της Συνέλευσης
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
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11. Την από 19-4-2018 θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης.
12. Το αριθμ. 10/19-4-2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
13. Τη με αρ. πρωτ. 102574/Ζ1/21-6-2018 Απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
14. Το αριθμ. 12/25-6-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης.
15. Το αριθμ. 18/5-7-2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied
Electronic Systems)» στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
(ΑΤΕΙΘ) διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα
(Applied Electronic Systems)» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄114).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» χωρίς ειδικεύσεις.
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να
εκπαιδεύει πτυχιούχους ηλεκτρονικούς μηχανικούς και
πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων ενδυναμώνοντας
τις επιστημονικές τους γνώσεις και τις ερευνητικές τους
δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής των εφαρμοσμένων
ηλεκτρονικών. Να παράγει αποφοίτους οι οποίοι θα είναι
ικανοί, ανταποκρινόμενοι στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και τις ανάγκες της κοινωνίας, να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά τόσο σε ακαδημαϊκά
όσο και σε βιομηχανικά/εταιρικά περιβάλλοντα διεθνώς,
να συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις στο ευρύτερο τομέα
των ηλεκτρονικών συστημάτων και να αναπτύσσουν
καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές.
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Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
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Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 2.400,00 ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ
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