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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών
της Διοίκησης.

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA)», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με (νέο) τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής
Αλυσίδας» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2753
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ»,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
2. Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις
των άρθρων 13-15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Αρ. Φύλλου 2796

(ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α΄) καθώς και των 30 έως και 37,
45 και 85,του ιδίου νόμου,
4. 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,
5. Την 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. Την αριθμ. 80534/Β7/22.5.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1438/4.6.2014 τ.Β΄) με τίτλο «Αντικατάσταση
της αριθμ. 501/Β7/11.12.2001 (ΦΕΚ 1777 Β΄/31.12.2001)
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΕ.ΔΙ.ΔΕ.”Αναμόρφωση του Προγράμματος», όπως αντικαταστάθηκε
τελευταία με την αριθμ. 583/22.9.2015 απόφαση Πρύτανη
(ΦΕΚ 2126/2.10.2015 τ.Β΄),
7. Την απόφαση της αριθμ. 4/21.3.2018/θέμα 2 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
8. Την απόφαση της αριθμ. 9/30.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.4 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΜΒΑ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων», σύμφωνα
με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη
διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες,
9. Το αριθμ 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος»,
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Τεύχος Β’ 2796/13.07.2018

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ» του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 4.200 €.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α΄), όπως
ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και
εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό: τη
μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων, η οποία οδηγεί
στην απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης
στη Διοίκηση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ», με τις εξής
κατευθύνσεις:
• Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Aνάλυση
• Οργάνωση και Διοίκηση
• Λειτουργιών και Καινοτομίας
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μαθήματα
επισκεπτών καθηγητών μπορεί να γίνονται και σε ξένη
γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδ. έτος
2023-2024.

Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2897
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA)», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 1404/1983 «Δομή και
λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983).
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 π.δ. (ΦΕΚ 136/
τ.Α΄/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας-Συγχώνευση-Κατάργηση Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/2013)» και το άρθρο
13 του ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2018).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρ. 13 «Σύγκλητος», του άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.», του άρθρου 45 παρ.1 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και του άρθρ. 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφ. ΣΤ».
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΦΕΚ 4334/
τ.Β΄/2017, ΑΔΑ:ΩΜΞΑ4653ΠΣ-ΙΘΥ).

Τεύχος Β’ 2796/13.07.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6. Την αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ
ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/2018, ΑΔΑ: ΩΞΧ34653ΠΣ-ΨΞΘ)
7. Τις αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ0Ρ2), 227378/Ζ1/22-12-2017, και 45070/Ζ1/19-3-2018
(ΑΔΑ: 7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
8. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 642/
4-12-2017) υπουργική απόφαση με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του
Ιδρύματος και των Δαυίδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου
Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου Χαράλαμπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυτάνεων
του Ιδρύματος, με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2021.
9. Το αριθμ. 5/1-3-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με τα συνημμένα παραρτήματα), περί επανίδρυσης του ήδη υφιστάμενου Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)» (ΦΕΚ ίδρυσης 2776/
Β΄/31-10-2013, ΦΕΚ τροποποίησης 2012/Β΄/17-9-2009).
10. Την αριθμ. 4773/20.12.2017-ΑΔΑ:Ω9ΧΞ469143ΕΝΜ πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την αριθμ.
87/12.1.2018-ΑΔΑ:ΨΨΨΠ469143-Ο86 πράξη τροποποίησης αυτής, καθώς και την από 15-4-2018 εισήγησή της
στη Σύγκλητο.
11. Το αριθμ. 102591/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του
Υπ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
εγκρίνουμε την επανίδρυση και τη λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον
επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων
επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
(1) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης
επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης
και της ελεγκτικής.
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(2) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων
και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις
παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων
και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
(3) Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις,
ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά
στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα
της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.
(4) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης
επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να
είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην
αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:
(1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (γενικό MBA).
(2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.
(3) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και
Ελεγκτική.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει
αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των
οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, και σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα για
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, εκ των οποίων το πέμπτο
διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα
(10). Στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κάθε φοιτη-
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τής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά
εξάμηνο σπουδών. Κατά το Β΄ εξάμηνο, όσοι φοιτητές
επιλέξουν κάποια από τις κατευθύνσεις Α ή Β πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν και τα τρία μαθήματα
της κατεύθυνσης αυτής. Διαφορετικά έχουν δικαίωμα
να επιλέξουν τρία συνολικά από τα μαθήματα και των
δύο ανωτέρω κατευθύνσεων (τουλάχιστον ένα μάθημα
από κάθε κατεύθυνση) και τους απονέμεται Μ.Δ.Ε. στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό ΜΒΑ)|
Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης η διδασκαλία των
μαθημάτων γίνεται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, σε
καθένα από τα οποία οι φοιτητές οφείλουν να επιλέγουν
ένα ή δύο μαθήματα.
Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης έχει ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Τύπος

ΠΜ

101

Διοικητική Οικονομική

Υποχρεωτικό

6

102

Βελτιστοποίηση στη
Λήψη Διοικητικών
Αποφάσεων

Υποχρεωτικό

6

103

Μάρκετινγκ και
Διοίκηση Πωλήσεων

Υποχρεωτικό

6

104

Πληροφοριακά
Συστήματα Διοίκησης

Υποχρεωτικό

6

105

Λογιστική

Υποχρεωτικό

6

ΣΥΝΟΛΟ:

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Τύπος

ΠΜ

201

Διοίκηση Παραγωγής
και Συστημάτων
Παροχής Υπηρεσιών

Υποχρεωτικό

6

202

Διοίκηση Ανθρώπινων
Πόρων και Οργανωσια- Υποχρεωτικό
κή Συμπεριφορά

6

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Τύπος

ΠΜ

211

Τεχνολογίες
Βάσεων Δεδομένων

Επιλογής

6

212

Τεχνολογίες
Διαδικτύου

Επιλογής

6

213

Ηλεκτρονικές
Επιχειρήσεις

Επιλογής

6

Τίτλος μαθήματος

Εφαρμοσμένη
Κοστολόγηση

Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ:

6
30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:
κωδικός
301

Τίτλος μαθήματος

Τύπος

ΠΜ

Μεταπτυχιακή ΔιπλωΥποχρεωτικό 30
ματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ:

30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 35.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλων
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες με την υπάρχουσα υποδομή.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.
8 του ν. 4485/2017, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και
το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, οπότε θα αξιολογηθεί η
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται
σε 184.800 € και αναλύεται ως εξής:
α/α

Έσοδα

Προϋπολογισμός

1

Έσοδα από τέλη φοίτησης
(25 x 3.600)

90.000,00

2

Έσοδα από άλλες μόνιμες
πηγές χρηματοδότησης

0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 90.000,00

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
κωδικός

223
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Τύπος

ΠΜ

221

Διοικητική Λογιστική

Επιλογής

6

222

Ελεγκτική

Επιλογής

6

α/α

Έξοδα/Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό

1

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού.

1.500,00

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος.

0,00

3

Δαπάνες αναλωσίμων.

780,00
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4

Δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων
του ΠΜΣ.

1.400,00

5

Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών του
ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

600,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητι6 κών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.

27.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
7
που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.

8.000,00

8

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

5.920,00

9

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης.

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

14.400,00

3.400,00

Μερικό σύνολο (70%)

63.000,00

Κρατήσεις για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (30%)

27.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

90.000,00

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 25 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Ι

Αριθμ. 2902
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με (νέο) τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής
Αλυσίδας» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ.4 του ν. 1404/1983 «Δομή και
λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983).
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2. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 π.δ. (ΦΕΚ
136/τ.Α΄/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας-Συγχώνευση-Κατάργηση Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/2013)» και το άρθρο
13 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2018).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθ.13 «Σύγκλητος», του άρθ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.», του άρθρου 45 παρ.1 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και του άρθ.85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφ. ΣΤ».
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
2017, ΑΔΑ: ΩΜΞΑ4653ΠΣ-ΙΘΥ).
6. Την αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ
ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/2018, ΑΔΑ: ΩΞΧ34653ΠΣ-ΨΞΘ)
7. Τις αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ0Ρ2), 227378/Ζ1/22-12-2017, και 45070/Ζ1/19-3-2018
(ΑΔΑ: 7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
8. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
642/4-12-2017) υπουργική απόφαση με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη
του Ιδρύματος και των Δαυίδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου
Χαράλαμπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, με θητεία από 1-12-2017 έως
30-11-2021.
9. Το αριθμ. 6/27-3-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του
Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (με τα
συνημμένα παραρτήματα), περί επανίδρυσης του ήδη
υφιστάμενου Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη της Εφοδιαστικής» (ΦΕΚ Ίδρυσης 2532/Β΄/23-9-2014) με το νέο τίτλο
«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».
10. Την αριθμ. 4773/20.12.2017-ΑΔΑ:Ω9ΧΞ469143ΕΝΜ πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την αριθμ.
87/12.1.2018-ΑΔΑ:ΨΨΨΠ469143-Ο86 πράξη τροποποίησης αυτής, καθώς και την από 15-4-2018 εισήγησή της
στη Σύγκλητο.
11. Το αριθμ. 102591/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του
Υπ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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εγκρίνουμε την επανίδρυση και τη λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης
Συστημάτων Εφοδιασμού, με (νέο) τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας επανιδρύεται και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εψοδιαστικής Αλυσίδας» ("MSc in Supply Chain Mangement"),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114/
04-08-2017). Το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η Διοίκηση της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας και η Διοίκηση Logistics.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει
ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής και
ειδικότερα στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
και τη Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και των
οργανισμών.
Ειδικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:
• Την απόκτηση γνώσεων και την υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς.
• Την ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων που απαιτείτο γνωστικό πεδίο της
διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους
τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων ως στελέχη κατάλληλα τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο
τομέα.
Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει
στην εξειδίκευση επιστημόνων, που προέρχονται από
ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης ή/και οργανισμού,
σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου
τομέα, σε κατασκευαστικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις
και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει στου αποφοίτους του, Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καιΤΕΙ, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών
Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση
του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα
πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. Στα δύο
πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται παρακολούθηση και
εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων,
ενώ στο τρίτο περιλαμβάνεται η ανάθεση, εκπόνηση και
εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι οργανωμένο σε 12 θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Όλα
οι ΘΕ είναι υποχρεωτικές και παρουσιάζονται συνοπτικά
στον παρακάτω πίνακα:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
AA Τίτλος Θεματικής Ενότητας

ΣΥΝ.
ΦΕ/
Θ Α
ΔΜ
ΩΡΩΝ
ΕΒΔ.

Διοίκηση λειτουργιών
εφοδιαστικής

3

2

1

9

5

2 Μεθοδολογία έρευνας

3

2

1

9

5

Πληροφοριακά συστήματα
3 και τεχνολογίες εφοδιαστικής
αλυσίδας

3

2

1

9

5

1

4

Οργάνωση και διοίκηση
μεταφορών

3

2

1

9

5

5

Οργάνωση και διοίκηση
προμηθειών

3

2

1

9

5

6

Διοίκηση εφοδιαστικής
αλυσίδας

3

2

1

9

5

ΣΥΝΟΛΟ

18

12 6 54 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
AA Τίτλος θεματικής Ενότητας
1

Διαχείριση αποθεμάτων
και Συστήματα αποθήκευσης

ΣΥΝ.
ΦΕ/
Θ Α
ΔΜ
ΩΡΩΝ
ΕΒΔ.
3

2

1

9

5

Εφαρμογές επιχειρησιακής
2 έρευνας στην εφοδιαστική
αλυσίδα

3

2

1

9

5

3

Συστήματα ποιότητας
στην εφοδιαστική αλυσίδα

3

2

1

9

5

4

Επιχειρησιακά πληροφοριακά
συστήματα

3

2

1

9

5
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Ειδικά θέματα εφοδιαστικής
5 και σύγχρονες εξελίξεις
στην εφοδιαστική
6

3

2

1

9

5

Πράσινη εφοδιαστική
αλυσίδα

3

2

1

9

5

ΣΥΝΟΛΟ

18

12 6 54 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
AA Τίτλος Θεματικής Ενότητας
1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

ΣΥΝ.
ΦΕ/
Θ Α
ΔΜ
ΩΡΩΝ
ΕΒΔ.
30

Σύνολο ΔΜ = 30 (Α΄ Εξάμηνο) +30 (Β΄ εξάμηνο) + 30
(Γ΄ εξάμηνο) =90
Άρθρο 7
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Απαιτείται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τουλάχιστον
επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της αγγλικής
είναι απαραίτητη για βιβλιογραφική αναζήτηση τόσο για
την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διατριβής,
όσο και για τη συγγραφή εργασιών που σχετίζονται με
τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων. Επίσης,
η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι δυνατό να
πραγματοποιηθεί και στην Αγγλική, κατόπιν σχετικής
έγκρισης του επιβλέποντος καθηγητή.
Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατά έτος ορίζεται σε τριάντα πέντε (35).
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ
που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών
σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου
του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3685/148/
16-7-2008, άρθρο 4, παρ. 3.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, σε ποσοστό τουλάχιστον 60%,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Επιπρόσθετα, μπορούν να συμμετέχουν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114/04-08-2017).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Η βασική υποδομή του τμήματος περιλαμβάνει έναν
αριθμό από αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια, τα οποία στεγάζουν σε μέγιστο βαθμό τις δραστηριότητες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση
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Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και του ΠΜΣ στη «Δημόσια
Διοίκηση» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα βρίσκονται στο κτίριο του τμήματος. Πιο συγκεκριμένα τα
διαθέσιμα μέσα και οι υποδομές του Τμήματος έχουν
αναλυτικά ως εξής:
• Αίθουσες διδασκαλίας: Το Τμήμα διαθέτει δύο (2)
αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 50, η κάθε μία
και μία (1) αίθουσα 90 ατόμων. Επίσης, ένα αμφιθέατρο
χωρητικότητας 100 ατόμων και ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 90 ατόμων. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας
είναι εξοπλισμένες με προβολικό σύστημα μόνιμα εγκατεστημένο στην οροφή της αίθουσας με δυνατότητα
σύνδεσης σε Η/Υ και οθόνη προβολής. Από τα στοιχεία
που συγκεντρώθηκαν από τα απογραφικά δελτία μαθήματος, προκύπτουν ότι οι διδάσκοντες στη συντριπτική
τους πλειοψηφία θεωρούν ότι η χωρητικότητα και ο
εξοπλισμός της αίθουσας (που χρησιμοποιήθηκε για
τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος τους) είναι
επαρκής.
• Εκπαιδευτικά εργαστήρια: Εκπαιδευτικά εργαστήρια:
Το τμήμα διαθέτει τέσσερα (4) εκπαιδευτικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρητικότητας από
20 έως 30 ατόμων. Όλα τα εργαστήρια του Τμήματος
είναι εξοπλισμένα με προβολικό σύστημα μόνιμα εγκατεστημένο στην οροφή της αίθουσας και συνδεδεμένο
σε Η/Υ καθώς και με οθόνη προβολής. Από τις αποκρίσεις των διδασκόντων (στα απογραφικά δελτία μαθήματος) προκύπτει ότι σε μαθήματα με εργαστηριακό
το σύνολο των διδασκόντων κρίνουν τα εργαστήρια
επαρκή και τον εξοπλισμό τους ως ικανοποιητικό. Επίσης διαθέτει το «Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου», που
βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό χώρο
και περιλαμβάνει εργαστηριακές και αναλυτικές συσκευές για τη μελέτη των ιδιοτήτων υλικών και τον έλεγχο
ποιότητας και προδιαγραφών (DSC, WVP, Viscometer,
Oxygen Analyzer, Mechanical Analyzer, GC, FT-IR κ.ά.),
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εργαστηριακούς πάγκους
εργασίας και καθίσματα. Επίσης διαθέτει το «Εργαστήριο
Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθεμάτων» που βρίσκεται
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προσομοιάζει με μία
σύγχρονη αποθήκη και περιλαμβάνει Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management
System, WMS), ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακό
σύστημα RF, εκτυπωτή ετικετών barcode, τερματικά,
πάγκους εργασίας και καθίσματα.
• Θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο (ΑΡ. ΦΕΚ
1628/3-8-2015), με τίτλο: «Εργαστήριο Ανθρωπιστικών
Logistics υπό το τίτλο HELP». Στο εργαστήριο αυτό είναι
εγκαταστημένοι servers, εξοπλισμός Η/Υ σε δίκτυο και
εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό επιχειρησιακών σεναρίων προσομοίωσης διαδικασιών ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Βιβλιοθήκη με 2.400 τίτλους και 4.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών εξειδικευμένων στα αντικείμενα του
τμήματος. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχει και ειδικά
διαμορφωμένο σπουδαστήριο.
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Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης είναι 2.850 €/έτος. Το 30% των
φοιτητών (από τους 35 εισακτέους) θα απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων όπως προβλέπει ο
ν. 4485/2017.
Άρθρο 12
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
Η φοίτηση στο ΠΜΣ γίνεται με δίδακτρα για το 70%
των μεταπτυχιακών φοιτητών (ήτοι 25 φοιτητές), ενώ
απαλλάσσεται από τη σχετική καταβολή διδάκτρων το
30% (ήτοι 10 φοιτητές). Συνολικά έσοδα από δίδακτρα
25 Χ 2.850= 71.250 €.
Το κόστος λειτουργίας του συνολικά προϋπολογίζεται
σε 71.250 €, κατανεμημένα ως εξής:
• Αμοιβές διδασκόντων: 12 μαθήματα * 39 ώρες = 468
ώρες x 70 ευρώ την ώρα = 32.760 €.
• Αμοιβές επιβλεπόντων διπλωματικών: 35 x 100 =
3.500 €.
• Λειτουργικά έξοδα που αφορούν στο ΠΜΣ: 415 €
• Δαπάνες μετακίνησης: 3.200 €.
• Αμοιβή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης:
10.000 €.
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• Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων:
21.375 € (20%-και 10%).
Συνολικό κόστος 71.250 ευρώ.
Άρθρο 13
Διάρκεια λειτουργίας
Η διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται στα πέντε (5) έτη, με δυνατότητα επέκτασης του στα οκτώ (8) έτη, κατόπιν εκτίμησης της
απήχησης που θα έχει το ΠΜΣ τόσο ως προς την επιλογή του
από υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όσο και από την
απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 25 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
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