
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3797 
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολο-

γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας με τίτ-

λο «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 10/26.4.2018)

 Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-

τουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,9,10,11,12,13, και το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 32 και 
85  του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) « Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) σχετικά με 
τη διοργάνωση και ολοκλήρωση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφορά και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. 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 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 83/2013 (Α΄ 123) «Μετονομασία Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων -Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» και 
το π.δ. 127/2013 (Α΄ 190) «Τροποποίηση και συμπλήρω-
ση των π.δ. ....,83/2013 (Α΄ 123)....».

7.  Την αριθμ.  216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/ τ.Β΄/

12-12-2017)  «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Την υπ'αριθ. 1149/02-06-2016, Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από την Α.ΔΙ.Π.

9. Τον Ενιαίο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των του ΤΕΙ Θεσσαλίας που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Λάρισας με απόφασή της που 
καταγράφηκε στο υπ' αριθ. 1/12-2-2009 πρακτικό της, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το υπ' αριθ. 9/08-03-2018 (θέμα 10.3 ) Πρακτικό 
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας « Έγκριση Πρότασης Ίδρυσης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση» με δύο (2) κατευθύνσεις.

11. Το υπ' αριθ. 03/19-04-2018 Πρακτικό της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας για τον 
Έλεγχο πληρότητας των εισηγήσεων των Συνελεύσεων 
των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την ίδρυση/επα-
νίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων και περαιτέρω υποβολή αυτών 
στη Σύγκλητο του Ιδρύματος προς έγκριση

12. Την υπ' αριθ. 201651/Ζ1/21-11-2017 (ΦΕΚ 627/
28-11-2017/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Υπουργού Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται η εκλογή του Ξενοφώντα Σπηλιώτη του Δημητρί-
ου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας.

13. Την υπ'αριθ.7430/20-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ77Ν46914Κ-
4ΙΟ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με θέμα 
«Συγκρότηση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ' αριθ. 1176/27-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΧΒ46914Κ-Ι0Θ) 
και 1323/6-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ46914Κ-ΑΘΜ), αποφάσεις.

14. Το υπ' αριθ. 10/26-4-2018 πρακτικό της Συγκλήτου 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (θέμα 14°) επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο « Δημόσια Διοίκηση 
και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

15. Το υπ' αριθ. 2318/27-04-2018 έγγραφο με το 
οποίο διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την ίδρυση - επανίδρυση Προγραμμάτων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2829

36175



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36176 Τεύχος Β’ 2829/16.07.2018

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
παρ. 6 του ν. 4485/2017(Α΄ 114).

16. Το υπ' αριθμ. 102622/Ζ1/21-6-2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμ-
φωνα με το οποίο δεν προκύπτει ζήτημα αναπομπής 
της απόφασης ίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλί-
ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

17. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με 
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», με 
δύο (2) ειδικεύσεις ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα πρόταση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Η Δημόσια Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανα-
φέρεται στην οργάνωση, τη διοίκηση, τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στις εκ του νόμου 
διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές που απαιτούνται 
για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των έργων που 
ανατίθενται στο εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης, και 
οι οποίες δεν ανάγονται στη σφαίρα της νομοθεσίας ή 
εκείνης της δικαιοσύνης.

Το ΠΜΣ σκοπεύει να καλύψει ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας και της ευρύτερης περιφερειακής κοινότη-
τας, παρέχοντας στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς 
φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίω-
ση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του 
δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, στοχεύει στο να:
• Εξειδικεύσει στελέχη του δημόσιου τομέα, της το-

πικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων και των 
σωμάτων ασφαλείας στο γνωστικό αντικείμενο της Δη-
μόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμέ-
νου να αποκτήσουν αυξημένες ικανότητες και δεξιότητες 
αποτελεσματικής ηγεσίας και διοίκησης

• Αναπτύξει τις γνώσεις των απόφοιτων προπτυχιακών 
φοιτητών διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να είναι προικι-
σμένοι με υψηλά γνωστικά εφόδια και πρακτικές εμπειρί-
ες στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών 
τοπικής αυτοδιοίκησης

• Εστιάσει στη συστηματική εφαρμογή της επιστή-
μης της Οργάνωσης και Διοίκησης των λειτουργιών 
και υπηρεσιών στα στελέχη των προαναφερθέντων 
τομέων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Μάνα-

τζμεντ, της Οικονομικής Διαχείρισης και της Διαχεί-
ρισης Κρίσεων

• Καλλιεργήσει στους φοιτητές του ΠΜΣ τη γνώση 
και τη διάθεση ώστε να μετατρέπουν μια μονάδα του 
δημόσιου τομέα, σε έναν καινοτόμο οργανισμό που θα 
εξελίσσεται και θα βελτιώνεται συνεχώς,

προκειμένου τα συγκεκριμένα άτομα να είναι σε θέση να:
• Παράγουν και να προμηθεύουν στους πολίτες δη-

μόσια αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προ-
στιθέμενης αξίας.

•  Ασκούν ρυθμιστικό ρόλο που να αποβλέπει στην 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

• Διαχειρίζονται τους πόρους που έχει στη διάθεση 
της η κάθε δημόσια μονάδα και οργανισμός με τρόπο 
ορθολογικό, αποδοτικό και διαφανή.

• Σχεδιάζουν, υλοποιούν και διεκπεραιώνουν έγκαιρα 
και αποτελεσματικά τα αντικείμενα, τα έργα και τις λοι-
πές υποχρεώσεις που τους ανατίθενται, αναφορικά με 
το εκτελεστικό σκέλος της εκάστοτε κυβέρνησης, των 
προθέσεων ή επιθυμιών αυτής.

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παρέχουν συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες σε ποικίλα θέματα της δημόσιας 
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Αποκτούν στέρεες γνωστικές βάσεις και εμπειρίες για 
το πολύπλοκο επιστημονικό αντικείμενο της δημόσιας 
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Δημιουργούν, εμπλουτίζουν και διαμορφώνουν το 
εκάστοτε αναγκαίο λειτουργικό περιβάλλον των δημοσί-
ων μονάδων και οργανισμών προκειμένου οι τελευταίοι 
να είναι αποδοτικοί και άκρως αποτελεσματικοί.

• Να ελέγχουν και να αξιολογούν την πορεία και τα 
αποτελέσματα της λειτουργίας των παραπάνω μονάδων.

• Να διαμορφώνουν και να καταρτίζουν οργανωμένα 
και συνεχή περιβάλλοντα μάθησης και να επιδιώκουν 
διαρκώς τη νέα γνώση, την αξιοποίηση των νέων τεχνο-
λογιών και των εξελιγμένων διαχειριστικών και πληρο-
φοριακών συστημάτων.

• Να δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στο στενότερο 
και ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, που να 
ευνοεί τις αποτελεσματικές επικοινωνίες και συνέργειες 
όλων των εμπλεκομένων τοπικών και περιφερειακών 
κοινωνικών φορέων και δικτύων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
στο οποίο αναγράφεται και η ειδίκευση που ακολουθή-
θηκε, εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή 
εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα 
μαθήματα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνο-
λο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Υποψηφίων - Αριθμός Εισακτέων

Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε στελέχη του στενού 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε στελέχη της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, σε στελέχη 
των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, 
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καθώς και σε απόφοιτους των ΑΕΙ που θα επιθυμούσαν 
στο κοντινό μέλλον να αποτελέσουν το νέο "αίμα" του 
δημόσιου τομέα και του τομέα της αυτοδιοίκησης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαί-
δευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων 
της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου 
τους από το αρμόδιο όργανο.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
του ΜΔΕ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους εξήντα (60) 
φοιτητές.

Από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλ-
λάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές, των οποίων 
το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, 
και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν 
υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις 
εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκα-
τό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά 
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 «Δωρεάν 
φοίτηση- υποτροφίες» του ν. 4485/2017.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι εκείνοι, οι οποί-
οι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό καθώς και 
εκείνοι που θα ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση των 
επιτυχόντων.

Επίσης, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού ει-
σακτέων ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχε-
τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός 
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Συ-
νέλευσης ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Τέλος, Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής μπορούν 
μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι 
στο ΠΜΣ, αλλά μόνο ένας κατ' έτος μπορεί να επιλεγεί 
για την παρακολούθηση των μαθημάτων, σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
34 παρ. 8 ν. 4485/2017.

Με απόφαση της Συνέλευσης ο αριθμός των υποτρό-
φων μπορεί να αυξάνεται.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια φοίτησης 
για τη χορήγηση του τίτλου

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται 
σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο 

διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασί-
ας. Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση» είναι πλήρης.

Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο ΠΜΣ 
μπορούν να ζητήσουν για ειδικούς και τεκμηριωμέ-
νους λόγους την αναστολή εγγραφής πριν την έναρξη 
του ακαδημαϊκού έτους και αν αυτή γίνει δεκτή από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, τη θέση τους καταλαμβάνει 
ο επόμενος επιλαχών στον πίνακα εισακτέων και ο/η 
αιτών/ούσα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του επό-
μενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η 
λειτουργία του.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών των 
φοιτητών του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτο-
διοίκηση» δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια 
σπουδών, προσθησομένων δύο επιπλέον εξαμήνων.

Για σοβαρό λόγο - υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελμα-
τικό - φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσω-
ρινή διακοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο εξάμηνα 
σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλ-
ληλα με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αίτημα 
εξετάζεται από τη Συνέλευση και εφόσον γίνει δεκτό, το 
διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται στον ανώτατο 
χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

Άρθρο 6 
Διαδικασία Επιλογής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μπορούν επίσης να υποβάλουν 
αίτηση στο ΠΜΣ και φοιτητές που έχουν περατώσει 
επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και 
εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για να συμμετέχουν 
στη διαδικασία επιλογής οι φοιτητές αυτοί απαιτείται 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την γραμματεία 
του Τμήματος τους, στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχουν 
τελειώσει τις σπουδές τους, καθώς και ο βαθμός του πτυ-
χίου. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται 
μετά από την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τη 
συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία 
κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία δι-
αμορφώνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια, το καθένα 
από τα οποία αποδίδεται με ποσοτικοποιημένο συντε-
λεστή βαρύτητας, εκφραζόμενο επί τοις εκατό (100%) 
σε ακέραιο αριθμό και έχουν ως εξής :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Γενικός βαθμός πτυχίου 20%
Αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 10%
Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 10%
Συναφής με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία 15%
Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών* 15%
Συνέντευξη** 15%
Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία, επιπρόσθετες 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, κλπ) 15%

*Ή επίδοση στη διπλωματική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται στον πρώτο 
κύκλο σπουδών.

** Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, ο αντίστοιχος συ-
ντελεστής βαρύτητας προστίθεται στο κριτήριο της Συνέντευξης.
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Άρθρο 7 
Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην 
Ελληνική Γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών αρχίζει το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο και κατά το ίδιο Ακαδημαϊκό Έτος υπάρχει 
δυνατότητα να λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήμα-
τα, τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα (Α' και Β') και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο Γ' Εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική 
Γλώσσα. Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 90 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται 
στα διδασκόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφορά στην εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας. Όλα τα μαθήματα (Κορμού και Ειδίκευσης) που προσφέρονται είναι υποχρεωτικά, η δε 
δομή του προγράμματος των μαθημάτων έχει ως εξής :

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ECTS
Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Υποχρεωτικό 5
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υποχρεωτικό 5
Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο Υποχρεωτικό 5
Κοινωνική Πολιτική και Στρατηγική Υποχρεωτικό 5
Χρηματοοικονομική Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υποχρεωτικό 5
Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδα Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
Δημόσια Οικονομικά και Πολιτική Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
Πολιτικό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα  
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Υποχρεωτικό 5

Διοικητικό Δίκαιο Υποχρεωτικό 5
Διαχείριση Κρίσεων και Πολιτική Προστασία Υποχρεωτικό 5
Εσωτερικός Έλεγχος και Διαφάνεια Υποχρεωτικό 5
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Υποχρεωτικό 5

Διαχείριση της Γνώσης στον Δημόσιο Τομέα Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
Σχεδιασμός και Οργάνωση Προεκλογικής Εκστρατείας Κατ' επιλογή υποχρεωτικό 5
ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδες 
(ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

Άρθρο 8 
Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Δύναται να είναι και η Αγγλική. Η μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία δύναται να εκπονηθεί και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων όλων των ειδικεύσεων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη 
ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και μέλη ΔΕΠ άλλων 
ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων με την προϋπόθεση να 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες στο συγκεκριμένο ΠΜΣ προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον 
από μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, τη διδασκα-
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λία των μαθημάτων στο ΠΜΣ αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με διδακτική, 
ερευνητική και ενδεχομένως και επαγγελματική εμπειρία με συνάφεια προς την ειδίκευση/εξειδίκευση του ΠΜΣ. 
Τις ασκήσεις ή το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μπορούν να τις διδάξουν μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, 
του Τμήματος, ή εξωτερικοί συνεργάτες αναγνωρισμένου κύρους, που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές, 
ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και ερευνητές αναγνω-
ρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συναφή 
εξειδίκευση προς την απαιτούμενη ή με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας θα διαθέσει τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό 
εξοπλισμό καθώς και τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας - Αναλυτικός προϋπολογισμός

Η κύρια πηγή εσόδων για το ΠΜΣ είναι τα τέλη φοίτησης των φοιτητών που θα το παρακολουθήσουν. Πιθανά 
έσοδα μπορεί να είναι οι δωρεές, οι παροχές και κάθε είδος χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα.

Τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως τον προϋπολογισμό 
του ΤΕΙ και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 
διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του TEL

Επομένως, οι λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την καταβολή τέλους εκ μέρους 
των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ύψος του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε 3.500 € και μπορεί να αναθεωρηθεί 
κατά διαστήματα και κατόπιν σχετικής εισήγησης.

Από το συνολικό ποσό των τελών το 30% θα αποδοθεί στο ΤΕΙ για τη χρήση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής 
και την επιχορήγηση άλλων ΠΜΣ και το 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε 
δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων, εξοπλισμού, 
λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, και λοιπές δαπάνες.

Τα έσοδα χωρίς την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί 
χωρίς καταβολή τελών (άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες» του Ν. 4485/2017) αναμένονται να ανέλθουν σε 
210.000 € ανά έτος και 1.050.000 € στο σύνολο της πενταετίας. Ως εκ τούτου, τα πραγματικά αναμενόμενα έσοδα μετά 
την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί χωρίς καταβολή 
τελών αναμένονται να ανέλθουν κατά ανώτατο όριο σε 147.000 € ανά έτος και 735.000 € στο σύνολο της πενταετίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός εσόδων (Α.Ε 2022 - 2023)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 

(30% των φοιτητών 

χωρίς καταβολή τελών φοίτησης)

Α.Ε. 2018-2019 Α.Ε. 2019-2020 Α.Ε. 2020-2021 Α.Ε. 2021-2022 Α.Ε. 2022-2023 σύνολο

1 Τέλη φοίτησης 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 € 1.050.000 €

2 ΣΥΝΟΛΟ 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 € 1.050.000 €

Α/Α ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Α.Ε. 2018-2019 Α.Ε. 2019-2020 Α.Ε. 2020-2021 Α.Ε. 2021-2022. Α.Ε. 2022-2023 σύνολο

1 Τέλη φοίτησης 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 735.000 €

2 ΣΥΝΟΛΟ 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 735.000 €

Ενδεικτικός προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων (Α.Ε 2022 - 2023)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Α.Ε. 2018-2019 Α.Ε. 2019-2020 Α.Ε. 2020-2021 Α.Ε. 2021-2022 Α.Ε. 2022-2023 σύνολο

1
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (30%)
44.100 € 44.100 € 44.100 € 44.100 € 44.100 € 220.500 €

2 Εξοπλισμός και δαπάνες λογισμικού 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €

3

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών 

επίδοσης/φοιτητές (κοινωνικά 

κριτήρια

7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 35.000 €

4
Αναλώσιμα - γραφική ύλη 

μικροαντικείμενα
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
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5

Μετακινήσεις διδασκόντων του 

ΠΜΣ (μετακινήσεις εσωτερικού 

και εξωτερικού

4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 20.000 €

6

Μετακινήσεις φοιτητών του ΠΜΣ 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

(μετακινήσεις εσωτερικού και 

εξωτερικού

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €

7.
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 

προσωπικού
60.480 € 60.480 € 60.480 € 60.480 € 60.480 € 302.400 €

8. Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €

9
Αμοιβές διδασκαλίας άλλου προ-

σωπικού
2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €

10.
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 

υποστήριξης
10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €. 10.000 € 50.000 €

11.

Λοιπές δαπάνες (αγορά συγ-

γραμμάτων, έκδοση τόμου ΜΔΕ, 

προβολή ΠΜΣ, registration fees, 

εκπαιδευτικό υλικό και άλλα

7.420 € 7.420 € 7.420 € 7.420 €€ 7.420 € 37.100 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 735.000 €

Άρθρο 12 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 -2023, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 196/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οπότε 
και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 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.

  Λάρισα, 27 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ  
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*02028291607180008*

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,
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