
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, με τίτλο «Φορολογική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in 
Taxation and Financial Management of Strategic 
Decisions, MTF)».

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληρο-
φορική» («MSc in Applied Informatics») του Τμή-
ματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4877 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-

οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας, με τίτλο «Φορολογική και Χρηματο-

οικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων 

(Master in Taxation and Financial Management 

of Strategic Decisions, MTF)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) Όργάνωση 

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

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 (Α' 38) «΄Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις».

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

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

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

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

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

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

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

11. Την αριθμ. 1891/29-11-2016 (ΦΕΚ 4142/22-12-2016,
τ.Β') απόφαση Πρύτανη με θέμα «Έγκριση ίδρυσης 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας με τίτλο: «Φορολογική και Χρηματοοι-
κονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master 
in Taxation and Financial Management of Stategic 
Decisions)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. To απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 11/28.3.2018/
θέμα 5ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που 
εγκρίνει την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο 
«Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρα-
τηγικών Αποφάσεων» (Master in Taxation and Financial 
Management of Strategic Decisions, MTF)».

13. To απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φορολογική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσε-
ων (Master in Taxation and Financial Management of 
Strategic Decisions, MTF» του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 01/24-04-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 29/27-4-2018).

15. Το αριθμ. 672/16.06.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων.

16. Το αριθμ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Φορολογική 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφά-
σεων (Master in Taxation and Financial Management of 
Strategic Decisions, MTF)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τίτλος, Αντικείμενο, Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπου-
δών στη «Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκη-
ση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and 
Financial Management of Strategic Decisions, MTF)».

1. Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στη «Φορολογική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation 
and Financial Management of Strategic Decisions, MTF), 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

α. Η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή 
των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 
Φορολογίας και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη 
λήψη Στρατηγικών αποφάσεων και στην ανάπτυξη στε-
λεχών ικανών: (i) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
στον χώρο των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, 
(ii) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των 
εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά 
αντικείμενα.

β. Η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων 
και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για 

την κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που 
σχετίζονται με τη Φορολογία, τα Χρηματοοικονομικά 
και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο επι-
χειρηματικό περιβάλλον.

γ. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

δ. Η προώθηση της έρευνας σε επίκαιρα και νέα επι-
στημονικά ζητήματα της βιβλιογραφίας με απώτερο 
σκοπό την αξιοποίηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων 
σε πρακτικό επίπεδο από επιχειρήσεις και οργανισμούς 
σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

2. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξα-
σφαλίσει στους φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, με-
θόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν 
ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι 
σ' αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν 
διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμο-
σμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις 
κ.ά.

3. Τα Π.Μ.Σ. μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα 
μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, ερευνητικά ιδρύματα, 
επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια, καθώς και φο-
ρείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν 
επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Η Συντονιστική Επιτρο-
πή του Π.Μ.Σ. διαμέσου της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) γνωστοποιεί στη Σύγκλητο Ειδικής 
Σύνθεσης την απόφαση μιας τέτοιας συνεργασίας.

Άρθρο 2
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και 
πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η διαδικασία εισαγωγής 
(προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον 
Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) εξάμηνα. Ο 
ανώτατος χρόνος απόκτησης του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) έτη για τους 
φοιτητές πλήρους φοίτησης. Για τους φοιτητές μερικής 
φοίτησης ο ανώτατος χρόνος ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

Άρθρο 4
το Π.Μ.Σ. στη «Φορολογική και Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» δεν προβλέπονται 
ειδικεύσεις.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το αναλυτικό, ενδεικτικό, πρόγραμμα μαθημάτων εί-
ναι το παρακάτω:
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Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1. Στρατηγική Διοίκηση 6

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 6

3. Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6

4. Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώ-
πων

6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κά-
τωθι πίνακα)

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(επιλογή του ενός από τα πέντε)

ECTS

1. Εταιρικές Διαπραγματεύσεις 6

2. Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6

3. Χρηματοοικονομική Στατιστική 6

4. Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Επενδύ-
σεων

6

5. Εσωτερικός και Εξωτερικός 'Ελεγχος Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών

6

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1. Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων 6

2. Διοικητική Λογιστική 6

3. Φορολογικός Έλεγχος 6

4. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κά-
τωθι πίνακα)

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(επιλογή του ενός από τα τέσσερα) 

ECTS

1. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 6

2. Ειδικά θέματα Φορολογίας 6

3. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6

4. Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων 6

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία 30

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Π.Μ.Σ. 
είναι 90.

Άρθρο 6
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην 

Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται 
στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα 
από τη γλώσσα διδασκαλίας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε σαράντα(40) άτομα ανά κύκλο σπου-
δών.

Άρθρο 8
Δυνατότητες και ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε προσωπικό και 

υλικοτεχνική υποδομή.
i. Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 

ΕΤΕΠ του Τμήματος ΟΔΕ και άλλων Τμημάτων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Πανεπιστημίων της ημε-
δαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 1114/τ.Α'/04-08-2017). Συγκεκριμένα, για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ., το Τμήμα της ΟΔΕ έχει τη 
δυνατότητα να διαθέσει 28 μέλη ΔΕΠ, που εκπληρώνουν 
τις κατά νόμο υποχρεώσεις του στο Τμήμα, με γνωστικά 
αντικείμενα που καλύπτουν το εύρος του Προγράμματος 
Σπουδών του Τμήματος. Το Π.Μ.Σ. έχει ανάγκη περί τα 
10 μέλη ΔΕΠ του τμήματος, δεδομένου ότι θα διδαχθούν 
10 έως 12 μαθήματα σε κάθε κύκλο. Συνεπώς, υπάρχει η 
δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας και 
να λειτουργήσει απρόσκοπτα το Π.Μ.Σ.. Επιπροσθέτως 
θα γίνει πρόσκληση για παρουσιάσεις από ανώτατα στε-
λέχη του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων άπτεται οικονομι-
κών και διοικητικών ζητημάτων που αφορούν σε μεγά-
λο αριθμό φοιτητών, και άρα απαιτείται καθημερινή και 
πολύωρη ενασχόληση για την εν λόγω διαχείριση. Το 
διοικητικό προσωπικό του τμήματος ΟΔΕ είναι επαρ-
κές μόνο για τις ανάγκες του τμήματος. Επιπλέον, για 
την διαχείριση ενός Π.Μ.Σ. απαιτείται εξειδικευμένη τε-
χνογνωσία. Κατά συνέπεια η διοικητική και οικονομική 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. ανατίθεται κυρίως σε σχετικούς 
εξωτερικούς συνεργάτες.

Το τμήμα της ΟΔΕ, υποστηρίζεται τεχνικά από το Κέ-
ντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, το οποίο εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. 
Ενδεικτικά, ανατίθεται στο εν λόγω τεχνικό προσωπικό 
η υποστήριξη για την ομαλή διεξαγωγή των διαλέξεων, 
την επισκευή βλαβών σε τεχνικά μέσα εκπαίδευσης (π.χ. 
βιντεοπροβολείς, φορητούς υπολογιστές), για τη διαχεί-
ριση φωτισμού και ήχου σε τελετές ορκωμοσίας.

ii. Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ιδίου του Προγράμ-
ματος καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του (κατάλληλη 
κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, 
Η/Υ, εκπαιδευτικό υλικό, λογισμικό, κ.λπ.). Το Π.Μ.Σ. στη 
Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατη-
γικών Αποφάσεων δύναται να χρησιμοποιεί κάθε ακα-
δημαϊκό έτος ενδεικτικά τους εξής χώρους διδασκαλίας:

Ονομασία Χωρητικότητα

Αμφιθέατρο 8 90 θέσεις

Αμφιθέατρο 9 90 θέσεις

Αίθουσα 10 50 θέσεις

Εργαστήριο τμήματος ΟΔΕ 35 θέσεις με 35 Η/Υ

Αίθουσα Συνεδριάσεων ΟΔΕ 35 θέσεις

Μεγάλο Εργαστήριο MIS 35 θέσεις με 35 Η/Υ
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Επίσης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει μια αί-
θουσα τηλεκπαίδευσης, όπου μπορούν να υλοποιηθούν 
εξ αποστάσεως μαθήματα.

Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. θα προχωρήσει σε συντήρηση, 
αναβάθμιση ή και αντικατάσταση της υπάρχουσας υλι-
κοτεχνικής υποδομής (όπου και όταν αυτή χρειάζεται), 
προκειμένου να μην γίνει καμία έκπτωση στην ποιότητα 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 9
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - Κόστος
Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από 
ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ, 
πλεονάσματα, τέλη φοίτησης, και κάθε άλλη νόμιμη αι-
τία. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α' 114) 
και την αριθμ. 216772/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (Β' 4334), 
ο προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμματος ανέρ-
χεται στο ποσό των 128.800€ ανά κύκλο (υπολογίζεται η 
πληρωμή διδάκτρων του 70% των φοιτητών καθώς το 
30% ενδεχομένως να εμπίπτει στη νομοθεσία χορήγησης 
υποτροφίας) και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων και 
δαπανών ως εξής:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ (τέλη φοίτησης/αίτησης και ορ-
κωμοσίας)

128.800,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-
ΜΟ Α.Ε.Ι./ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-
ΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΩΡΕΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΡΟΙ ΑΠO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΡΟΙ ΑΠO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ.Σ.

500

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Π.Μ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

350

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

52.185,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΡ. 5. ΑΡΘΡΟΥ 36 ν. 4485/2017

840,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

21.000,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
(παρ. 4, άρθρο 35)

3.150,00

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗ-
ΤΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΔΑΠΑ-
ΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ)

4.135,00

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 90.160,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (30%)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 38.640,00

ΣΥΝΟΛΟ 128.800,00

Άρθρο 10
Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής
τέλους φοίτησης

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος θα 
στηρίζεται σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορη-
γίες, τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη νόμιμη 
αιτία. Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του ν. 4485/2017 
το 30% του αρχικού προϋπολογισμού παρακρατείται 
από το Πανεπιστήμιο για κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
του Ιδρύματος και κυρίως άλλων προγραμμάτων χωρίς 
τέλη φοίτησης. Σημειώνεται πως στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού συμπεριλήφθηκε η απαλλαγή της κα-
ταβολής διδάκτρων λόγω εισοδηματικών κριτηρίων στο 
30% των φοιτητών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
35 του ν. 4485/2017 όπου οι ελάχιστες ετήσιες αποδοχές 
δεν υπερβαίνουν το εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισό-
δημα. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 
του ν. 4485/2017, ένα επιπλέον ποσοστό έως 2,5% των 
καταβαλλόμενων διδάκτρων του 70% των φοιτητών που 
δεν συμμετέχουν στη λήψη υποτροφίας εισοδηματικών 
κριτηρίων, θα επιστρέφεται στους φοιτητές ως υποτρο-
φία ακαδημαϊκών κριτηρίων διαμοιραζόμενο στους δύο 
πρωτεύσαντες φοιτητές, σύμφωνα με την βαθμολογική 
τους επίδοση στα Α' και Β' εξάμηνα σπουδών. Συνυπο-
λογίζοντας στις παραπάνω κρατήσεις και παροχές, το 
κόστος του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσω-
πικού, την ετήσια δαπάνη για συντήρηση, αναβάθμιση ή 
και αντικατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς 
επίσης και την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών, το πρόγραμμα είναι βιώσιμο οικονομικά και 
επιτυγχάνει νεκρό σημείο (Breakeven point) με μέσο κό-
στος ανά φοιτητή τις 4.500 ευρώ, για τα τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 11
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025 με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουρ-
γίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 (Α' 114).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 4881 (2)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πλη-

ροφορική» ("MSc in Applied Informatics") του 

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της 

Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) Όργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης σμένης Πληροφορικής της 
Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις' και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ 
(Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) των άρθρων 30
επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών, ως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργού-
μενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου Νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 (Α' 38) "Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις'.

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

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

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

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

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

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

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

11. Την αριθμ. 26481/Β7 (ΦΕΚ 855Β΄/2003) υπουργι-
κή απόφαση που αφορά στην έγκριση λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε σύμπραξη με τα Τμήμα-
τα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας , όπως έχει τροποποιηθεί με την 
αριθμ. 48617/Π.Ε./Β7 (ΦΕΚ 228Β΄/20-2-2006) υπουργική 
απόφαση.

12. Την αριθμ. 80566/Β7/22.5.2014 (ΦΕΚ 1408/3.6.2014, 
τ.Β') υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της 
αριθμ. 26481/Β7 (ΦΕΚ τ.Β΄/855/2003) υπουργικής από-
φασης όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση 
και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας σε σύμπραξη με τα Τμήματα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας - Αναμόρφωση του Προγράμματος».

13. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 20/22.2.2018/
θέμα 1ο Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 
(αρμοδιότητες ΓΣΕΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληρο-
φορικής, άρθρο 4 παρ. 2 αριθμ. 1223/2017 πράξη Πρύ-
τανη ΦΕΚ Β΄/4018/2017) που εγκρίνει την εισήγηση 
επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πλη-
ροφορική» ("MSc in Applied Informatics") του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 
Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συ-
νεδρίασης 01/24-04-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ.συνε-
δρίασης 29/27-4-2018).

16. Το αριθμ. 2302/24.09.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορι-
κής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

17. Το αριθμ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική» ("MSc in Applied Informatics") του Τμή-
ματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επι-
στημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» 
("MSc in Applied Informatics") σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής, του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

1. Το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει ως 
αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού 
επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του 
Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, 
εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων 
λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και 
εκπαιδευτικά θέματα.

2. Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική είναι οι εξής:

• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πλη-

ροφορικής.
• Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λο-

γισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
• Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και 

αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-

τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα.

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου.

3. Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμε-
τέχουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμ-
βάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο 
της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, να επιδι-
ώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας και 
να μεταφέρουν νέα τεχνογνωσία στους θεραπευόμενους 
από το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική ("MSc in 
Applied Informatics")» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science 
and Technology).

2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πλη-
ροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών σχολών, Θε-
τικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών 

Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιού-
χοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το Πρό-
γραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο 
(2) επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδό-
σεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις). Κάθε φοιτητής 
είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξετα-
στεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά 
εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση 
της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή 
σ' αυτήν.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 90 πιστω-
τικές μονάδες, ειδικότερα 30 πιστωτικές μονάδες ανά 
εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα 
και 30 πιστωτικές μονάδες για τη Διπλωματική Εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνη-
σης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε η 
ελληνική είτε η αγγλική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων πλήρους φοί-
τησης είναι το παρακάτω:

Μαθήματα 1ης ειδίκευσης «Επιστήμη και Τεχνολογία 
Η/Υ» ("Computer Science and Technology").

Α' εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης από 

τον Πίνακα 1.Α

Πίνακας 1.Α

Πιστωτικές 
μονάδες
(ECTS)

1. Βελτιστοποίηση 7,5

2. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 7,5

3. Ευρετικές Μέθοδοι 7,5

4. Κρυπτογραφία 7,5

5. Μέθοδοι Προσομοίωσης 7,5

6. Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπο-
λογισμός

7,5

7. Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογι-
στών

7,5

8. Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη 7,5

9. Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού 7,5

10. Προχωρημένα θέματα Δικτύων Υπο-
λογιστών

7,5
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Β' εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης 
από τον Πίνακα 1.Β

Πίνακας 1.Β

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1. Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινη-
τών Συσκευών

7,5

2. Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο 7,5

3. Αυτόνομοι Πράκτορες και Πολύ-πρα-
κτορικά Συστήματα

7,5

4. Διάχυτες Επικοινωνίες- Σύννεφα και 
Μεγάλα Δεδομένα

7,5

5. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα 7,5

6. θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων 7,5

7. Μοντελοποίηση και Λήψη Αποφάσεων 7,5

8. Πρακτικά Ζητήματα στα Δίκτυα και 
Διαδίκτυα Υπολογιστών

7,5

9. Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβα-
ρού Σκοπού

7,5

10. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 7,5
Γ' εξάμηνο

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Διπλωματική Εργασία 30

Μαθήματα 2ης ειδίκευσης «Επιχειρηματική Πληροφο-
ρική» ("Business Computing")

Α' εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης
από τον Πίνακα 2.Α

Πίνακας 2.Α

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1. Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογι-
σμικού

7,5

2. Βάσεις Δεδομένων 7,5

3. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημά-
των και Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών

7,5

4. Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 7,5

5. Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών 7,5

6. Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων 7,5

7. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λο-
γιστικής

7,5

8. Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δε-
δομένων Ιστού

7,5

9. Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση 7,5

Β' εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης 
από τον Πίνακα 2.Β

Πίνακας 2.Β

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1. Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων 7,5

2. Διαχείριση Καινοτομίας στις Ψηφιακές 
Επιχειρήσεις

7,5

3. Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν 7,5

4. Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλε-
κτρονικού Εμπορίου

7,5

5. Νομικά θέματα Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας

7,5

6. Προσομοίωση και 'Ελεγχος Ποιότητας 
Διαδικασιών

7,5

7. Συστήματα Λογιστικής Κόστους 7,5

8. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανά-
λυσης και Διοίκησης

7,5

9. Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής 7,5

10. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική 
Δικτύωση

7,5

Γ' εξάμηνο

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS): 90.
Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκρι-

ση της Συγκλήτου του Ιδρύματος μπορεί να γίνει τόσο 
η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα 
σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης όσο και η 
τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α').

Άρθρο 9
Λοιπό Προσωπικό- Υλικοτεχνική Υποδομή

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αλλά και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εν γένει διαθέτει το κατάλ-
ληλο προσωπικό, την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την 
κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε 
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ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη λει-
τουργία του προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α').

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 τ.Α') η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται 
από τον Ε.Λ.Κ.Ε.. Τα λειτουργικά έξοδα του προγράμμα-
τος ανέρχονται στο ποσό των 170.000 € και κατανέμονται 
στις κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

1 Εξοπλισμός και Λογισμικό 3.000 €

2 Χορήγηση Υποτροφιών 5.600 €

3 Αναλώσιμα 1.000 €

4
Μετακινήσεις διδασκόντων για 
ερευνητικούς λόγους

4.000 €

5
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ

110.955 €

6
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ.5 του άρθρου 36 του ν.4485

2.145 €

7
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

41.500 €

8 Λοιπές δαπάνες 1.800 €

Σύνολο 170.000 €

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί 
από τέλος φοίτησης ύψους 2.800€ καθώς και από άλ-
λους πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α'). Η ύπαρξη του 
συγκεκριμένου τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο 
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτη-
τές. Καλύπτονται οι ανάγκες διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης του Π.Μ.Σ., καθώς και οι αμοιβές διδα-
σκαλίας. Επιπλέον, χρηματοδοτούνται προμήθειες 
εξοπλισμού και λογισμικού, ερευνητικές ανάγκες του 
Τμήματος, καθώς και εκδηλώσεις και αναμορφώσεις 
χώρων του Ιδρύματος.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊ-
κό έτος εισαγωγής 2017-18 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
Υπουργικής απόφασης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη,19 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027451007180008*
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