E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.07.04 11:14:17
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

28479

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

3 Ιουλίου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και
Αγορά Ακινήτων».

2

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master of Business Administration» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12095/18/ΓΠ
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
2. 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».
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3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) .
4. 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.
5. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην
αρ. 80/22- 03-2018 συνεδρίασή της.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 194/28- 03-2018
συνεδρίασή της.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 92532/Ζ1/06-06-2018 έγγραφο
του Υπουργού Παιδείας «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2.000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά
Ακινήτων». από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις,
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και
Αγορά Ακινήτων» παρέχει υψηλή εξειδίκευση και η διεπιστημονικότητά του ανακλάται στο συνδυασμό των
συγκεκριμένων τριών γνωστικών αντικειμένων: Αστικές
Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων. Καινοτομία του ΠΜΣ είναι ακριβώς η συσχέτιση της χωρικής
διάστασης και του σχεδιασμού πόλεων (αστικές αναπλάσεις) με οικονομικές διαστάσεις και το σχεδιασμό
της ανάπτυξης των πόλεων (αστική ανάπτυξη, αγορά
ακινήτων).
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα έργα αστικής
ανάπλασης μπορούν να λειτουργήσουν ως «καταλύτης»
στην άμεση αξιοποίηση των ακινήτων και τη σημαντική αναβάθμιση της αξίας των ακινήτων σε μια αστική
περιοχή, αλλά ταυτόχρονα, μπορούν να αποτελέσουν
«μοχλό εκκίνησης» στην αναθέρμανση της αγοράς
ακινήτων συνολικά σε μια πόλη ή μια ευρύτερη αστική
περιοχή. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της αναβάθμισης
μιας περιοχής μέσω ανάπλασης, και κατά συνέπεια, η
ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων πρέπει να μελετώνται
και να σχεδιάζονται από ειδήμονες στην κατεύθυνση
της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προκειμένου τα έργα
αστικών αναπλάσεων να μην δημιουργήσουν αρνητικές
κοινωνικές επιπτώσεις, όπως φαινόμενα χωρικού εκτοπισμού αδύναμων κοινωνικών ομάδων (socio-spatial
exclusion), ή/και χωρικής απομόνωσης αδύναμων κοινωνικών ομάδων (socio-spatial segregation).
Στο πλαίσιο αυτό, ο συνδυασμός γνώσεων σε ζητήματα αφενός αστικών αναπλάσεων και βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης, και αφετέρου, αγοράς ακινήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Επιπλέον, είναι ελκυστικός στους δυνητικούς
μεταπτυχιακούς φοιτητές διότι μπορεί να προσφέρει
στην επόμενη δεκαετία πολλές δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας.
Σκοπός του ΠΜΣ και καινοτομία είναι η συσχέτιση
των ζητημάτων αστικής ανάπλασης και της βιώσιμης
ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων με την αξιοποίηση
και αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων - ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, και τις δυσμενείς χωρικές
επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στις ελληνικές πόλεις τα τελευταία χρόνια, όπως τα φαινόμενα «χωρικής
συρρίκνωσης» με την εμφάνιση (α) αλυσίδων κενών
καταστημάτων και γραφείων σε κεντρικούς δρόμους
με προγενέστερη υψηλή εμπορική αξία, (β) το μεγάλο
απόθεμα αδιάθετων ακινήτων προς πώληση ή ενοικίαση
και (γ) τη δραματική πτώση της αξίας των ακινήτων. Η
αξιοποίηση μέσω αστικών αναπλάσεων του υφιστάμενου αποθέματος αδιάθετων ακινήτων, στην κατεύθυνση

Τεύχος Β’ 2582/03.07.2018

της δημιουργίας επικέντρων των νέων αστικών οικονομιών στη μεταβιομηχανική πόλη σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των πόλεων της βορειοδυτικής Ευρώπης,
όπως για παράδειγμα επιχειρηματικά επίκεντρα έντασης
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πολιτιστικά επίκεντρα,
παραλιακά επίκεντρα πολιτισμού και αναψυχής κ.α., θα
συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Άρθρο 3
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και
Αγορά Ακινήτων».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και
Αγορά Ακινήτων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του
πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών,
των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα,
θα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος,
Γεωγράφοι, Οικονομολόγοι και πτυχιούχοι Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και
Αγορά Ακινήτων» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, τα
οποία περιλαμβάνουν δέκα (10) μαθήματα και εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας.
Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη
χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε πέντε (5) ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Αντίστοιχα, για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε
πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε επτά
(7) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διάρθρωση του προγράμματος και οι αντίστοιχες
πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι η ακόλουθη:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)/
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)
(ECTS)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)
Αστική Οικονομική

Υ

6,5

Αστικές Αναπλάσεις:
διεθνείς προσεγγίσεις
και πρότυπα

Υ

6,5

Αγορά Ακινήτων

Υ

6

Σεμινάριο

Υ

6

Μάθημα επιλογής

Ε

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:

5
30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)
Αστική Ανάπτυξη

Υ

8

Επενδύσεις στην Αγορά
Ακινήτων:
Σχεδιασμός, Αξιολόγηση
και Χρηματοδότηση

Υ

9

Πολιτικές Αστικής
Ανάπλασης για
Δημιουργικές και
Ευφυείς Πόλεις

Υ

8

Μάθημα επιλογής

Ε

5

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)
Σεμινάριο Εκπόνησης
Διπλωματικής Εργασίας

Υ

3

Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία

Υ

27

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS:

90

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ανθεκτικές Πόλεις
και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ε

5

Μέθοδοι Έρευνας

Ε

5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

28481

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται
στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή/
και αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 35 (τριάντα πέντε) ανά ακαδημαϊκό έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.
Α΄). Το ποσοστό των διδασκόντων που προέρχεται από
το ΤΜΧΠΠΑ ανέρχεται σε 66,7% του συνολικού διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, ο εξοπλισμός και
η διοικητική δομή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022 - 2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος
του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 85 χιλιάδων ευρώ κατ΄ έτος για τα
πρώτα πέντε έτη λειτουργίας και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Κατηγορίες εξόδων

Ποσό

Αστικές Αναπλάσεις και
Πολιτιστική Κληρονομιά

Ε

5

1

1.600€

Αστικές Αναπλάσεις και
Τοπιακός Σχεδιασμός

Δαπάνες εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού

Ε

5

2

4.000€

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και
Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

3

Δαπάνες αναλωσίμων

1.000€

Ε

5

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
Π.Μ.Σ.

4.500€
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5

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 2.000€
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι- 23.000€
κού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

7

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 1.000€
συμμετέχουν την οργάνωση του ΠΜΣ

8

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 1.000€
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

9

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή- 18.400€
ριξης

10

Λοιπές δαπάνες (όπως έξοδα δημοσιό- 3.000€
τητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου κ.λπ.)

11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

59.500€

11

Λειτουργικά Έξοδα του οικείου ΑΕΙ (Παρακράτηση ΕΛΚΕ 30%)

25.500€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

85.000€
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συμπεριλαμβανομένου των τελών φοίτησης, και από
άλλες πηγές όπως ο Ε.Λ.Κ.Ε., ο τακτικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι
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Αριθμ. ΔΦ15/2600

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Κατηγορίες Εσόδων

Ποσό

1

Προϋπολογισμός ΑΕΙ και
Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000€

2

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

0€

3

Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
Χορηγίες Φορέων Δημόσιου Τομέα

0€

4

Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
Έσοδα από ΕΛΚΕ Π.Θ.

3.000€

5

Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών

6

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500€

7

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία

3.500€

0€

Σύνολο Εσόδων από διάφορους βιώσιμους 10.000€
πόρους
8.

Έσοδα από τέλη φοίτησης

75.000€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

85.000€

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ και τη διατήρηση του
προσφερόμενης ποιότητας σπουδών στους φοιτητές
του, είναι αναγκαία η επιβολή συνολικού τέλους φοίτησης ύψους 3.000 ευρώ ανά φοιτητή (300 ευρώ ως
τέλος εγγραφής και 900 ευρώ ανά εξάμηνο ως τέλος
φοίτησης). Το εν λόγω ΠΜΣ δεν χρηματοδοτείται από
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Συνεπώς, τα κόστη λειτουργίας του καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από ιδίους πόρους,

(2)

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master of Business Administration» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 193992/Ζ1/
10-11-2017 (ΦΕΚ 579/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2017) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης».
3. 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 (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018
(ΦΕΚ 38 Α΄/2-3-2018).
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
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έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/03-06-2013) «Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση
Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης».
8. Την αριθμ. 64/16-6-2015 πράξη του Προέδρου ΑΤΕΙΘ
με τίτλο: Έγκριση του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας, του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 1396/τ.Β΄/7-7-2015).
9. Την αριθμ. 112/15-12-2016 πράξη του Προέδρου
ΑΤΕΙΘ με τίτλο: Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του
«Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
των Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/30-12-2016).
10. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
11. Το αριθμ. 2/6-3-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
12. Την από 19-4-2018 θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης.
13. Το αριθμ. 10/19-4-2018 πρακτικό συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
14. 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 «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master of Business
Administration» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)
διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master of Business
Administration» 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 «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master
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of Business Administration» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων με γενική κατεύθυνση (Master of Business
Administration: General M.B.A.).
ii) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (M.B.A. - International Business)
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή αφενός
μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης
των Επιχειρήσεων αφετέρου δε η μετάδοση της στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν.
Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των
Επιχειρήσεων (Business Administration).
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» είναι
η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό
αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και
σε επιστημονικές περιοχές όπως η Διεθνής Δραστηριοποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα, κ.ά. Οι επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
α) η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αλλά
και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής
δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης, το μάρκετινγκ κ.λπ.
και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας
και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της Διοίκησης
των Επιχειρήσεων, β) η εξειδίκευση των πτυχιούχων του
Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ και η
διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον
επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών
και των υπηρεσιών του Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου Τομέα γενικότερα, γ) η προετοιμασία στελεχών με
εξειδίκευση στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και
των οργανισμών, κάτι που αποτελεί ζητούμενο, τόσο για
την τόνωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας στις
σημερινές συνθήκες, όσο και για τη διεθνή δραστηριοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων, δ) η εκπαίδευση
στελεχών Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των γνώσεων τους, των
ικανοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους με στόχο τη
βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα
αλλά δύνανται να διδάσκονται και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
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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.
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 3.840,00 ευρώ.
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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, 25 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025820307180008*

