
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(ΜΒΑ)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος 
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρι-
σμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

3 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα Αει-
φόρου Αγροτικής Παραγωγής» (Innovative Systems 
of Sustainable Agricultural Production) του Τμήμα-
τος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - 
Master of Business Administration» του Τμήματος 
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού 
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/4885 (1)
   Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρή-

σεων (ΜΒΑ)» του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-

οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας 

και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-

τάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την 81017/Ε5/02-09-2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2012/τ.Β΄/17-09-2009) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”».

7. Την 153880/Ε5/18-10-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2776/τ.Β΄/31-10-2013) «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 
81017/Ε5/2.9.2009 (ΦΕΚ 2012/τ.Β΄/17.09.2009) υπουργι-
κής απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”».

8. Την 2897/25-06-2018 απόφαση Συγκλήτου του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2796/τ.Β΄/13-07-2018) 
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)", του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας». 

9. Το αριθμ. 1/20-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

10. Το αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και τη λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (ΜΒΑ)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και 
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδο-
ση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργι-
κών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και 
ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστη-
μάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελε-
γκτικής.

Σκοποί του προγράμματος είναι:
(1) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης 
επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των πληροφο-
ριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης 
και της ελεγκτικής.

(2) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων 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 γνώ-
σεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελε-
σματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και 
γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προ-
κλήσεις.

(4) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνω-
ρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης 
επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια ανα-
λυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε 
να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγί-
σεις 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 γνω-
στικά αντικείμενα του Τμήματος Οργάνωση και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και 
συγκεκριμένα:

(1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (γενικό MBΑ).

(2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συ-
στήματα Επιχειρήσεων.

(3) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και 
Ελεγκτική.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημί-
ων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει 
αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, διοικητικής, οικονομι-
κής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείο-
νται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτι-
κά εξάμηνα για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των 
οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλω-
ματικής 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 φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκ-
πόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολου-
θήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα 
(10). Στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κάθε φοιτη-
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 υπο-
χρεωτικά 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 σπου-
δών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης έχει ως εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

κωδ 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:

κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ΠΜ
201 Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υποχρεωτικό 6
202 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Υποχρεωτικό 6

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ΠΜ
211 Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων Επιλογής Επιλογής 6
212 Τεχνολογίες Διαδικτύου Επιλογής Επιλογής 6
213 Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Επιλογής Επιλογής 6

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ΠΜ
221 Διοικητική Λογιστική Επιλογής Επιλογής 6
222 Ελεγκτική Επιλογής Επιλογής 6
223 Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Επιλογής Επιλογής 6

ΣΥΝΟΛΟ: 30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ΠΜ
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30

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 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ή άλλων Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 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 Οργάνωσης και 
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 - 2027, 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:
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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
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
4 Δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων του ΠΜΣ 1.400,00
5 Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 600,00

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 27.000,00

7 Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 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 14.400,00

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ. 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 Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 15/4871 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος 

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρι-

σμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΙΓΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΤ, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την αριθ. 119/13-10-2015 πράξη Προέδρου ΑΤΕΙΘ 
(ΦΕΚ 2299/τ.Β΄/23-10-2015) «Έγκριση του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Του-
ριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων εισαγωγικής κατεύθυνσης Δι-
οίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης».
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7. Την αριθ. 110/15-12-2016 πράξη Προέδρου Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
(ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/30-12-2016) «Τροποποίηση πράξης λει-
τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργα-
νισμών» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εισαγω-
γικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης».

8. Την ΔΦ15/2524/20-04-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/04-05-2018) «Έγκριση επα-
νίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανι-
σμών» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-
λής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
(Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)».

9. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρ-
κετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοί-
κησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

10. Το αριθμ. 2/19-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

11. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών» στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, 
Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και 
Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών» με Κατευθύνσεις (ειδικεύσεις):

• Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Ταξιδιωτικών Επιχει-
ρήσεων.

• Μάρκετινγκ και Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών.
• Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτη-

τής αναγράφεται στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) που του απονέμεται.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχια-
κή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση 
του επιστημονικού δυναμικού στον επιστημονικό χώρο 
της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που 
είναι η παροχή στην Ελληνική κοινωνία και στην τουριστική 
βιομηχανία στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τουριστικών επιχειρή-
σεων και οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών, για ειδι-
κευμένους ανθρώπινους πόρους ώστε να συμβάλουν στη 
βιώσιμη τουριστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας. Αναλυτικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχους:

α) Την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση φοιτητών, που μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους θα μπορούν να στελεχώσουν με επιτυχία 
ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την διοίκηση 
τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να συμ-
βάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και διαχείριση ολο-
κληρωμένων διοικητικών προσεγγίσεων και εφαρμογών.

β) Την ανάπτυξη, διάχυση και προώθηση της διεπιστη-
μονικής έρευνας σε όλους τους κλάδους του τουρισμού.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική και η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) 
διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023.

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. δεν έχει τέλη φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές του σπουδάζουν καθ' όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, 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, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40722 Τεύχος B’ 3463/13.09.2019

    Αριθμ. ΔΦ 15/4862 (3) 
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήμα-

τα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» (Innovative 

Systems of Sustainable Agricultural Production) 

του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών 

Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την αριθμ. 88/22-07-2015 πράξη του Προέδρου 
του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 1722/τ.Β΄/18-08-2015) «Έγκριση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
“Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγω-
γής”, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.».

7. Την ΔΦ 15/2670/27-04-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 2901/τ.Β΄/19-07-2018) «Έγκριση επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παρα-
γωγής» (Innovative Systems of Sustainable Agricultural 
Production) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής (ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ) του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
(Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)».

8. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεω-
τεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

9. Το αριθμ. 2/19-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

10. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Καινοτόμα Συστήματα Αειφό-
ρου Αγροτικής Παραγωγής» (Innovative Systems of 
Sustainable Agricultural Production) στο Τμήμα Γεωπο-
νίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγρο-
τικής Παραγωγής» (Innovative Systems of Sustainable 
Agricultural Production) με τρεις ειδικεύσεις Αγροτική 
Επιχειρηματικότητα, Συστήματα Ακρίβειας στη Ζωική 
Παραγωγή, Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Δια-
χείρισης Φυτικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 
55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου 
Αγροτικής Παραγωγής» με τρεις ειδικεύσεις: «Αγροτική 
Επιχειρηματικότητα», «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική 
Παραγωγή», «Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Δι-
αχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υπηρετεί 
την αποστολή και τον επιστημονικό προσανατολισμό 
του Τμήματος Γεωπονίας. Το περιεχόμενο τουΠΜΣ κα-
λύπτει τα βασικά αντικείμενα των γεωπονικών επιστη-
μών και των εφαρμογών τους σε όλες τις παραγωγικές 
δραστηριότητες του φυτικού και του ζωικού τομέα, 
στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
καθώς και στις παραγωγικές και εμπορικές γεωργικές 
επιχειρήσεις (φυτικής και ζωικής παραγωγής) και του 
αγροτικού χώρου.

Οι τομείς/περιοχές εφαρμογής του ΠΜΣ, σχετίζονται 
με τους χώρους απασχόλησης των αποφοίτων ως εξής:

α) τις δραστηριότητες παραγωγής, επεξεργασίας και 
διάθεσης γεωργικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής 
προέλευσης), 

β) τις δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας εισ-
ροών φυτικής και ζωικής παραγωγής,
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γ) τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα που 
υποστηρίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τις παραγωγι-
κές και εμπορικές δραστηριότητες της γεωργίας,

δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται, άμεσα και έμμεσα, 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (φυτικής και ζωικής πα-
ραγωγής) και επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα,

ε) τις εναλλακτικές δραστηριότητες που έχουν ως 
βάση τη φυτική και ζωική παραγωγή και τους πόρους 
των αγροτικών περιοχών και

στ) τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ποιό-
τητα ζωής και το περιβάλλον, στον αγροτικό, αστικό και 
περιαστικό χώρο. 

Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΜΣ σχετίζονται με την ανά-
πτυξη της αειφόρου γεωργικής και κτηνοτροφικής πα-
ραγωγής και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών 
δράσεων στον αγροτικό τομέα. Οι απόφοιτοι αποκτούν 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε αντιστοιχία προς 
το επίπεδο επαγγελματικών Προσόντων 7, όπως καθορί-
ζεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και την ελληνική προσαρμογή σε αυτό.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική ή η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται στους 
δεκαοκτώ (18) μήνες.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα δεχθεί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, με δυνατότητα επέκτασης του για τρία 
(3) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης, που ανέρ-
χονται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
ευρώ (2.250,00 €)ανά φοιτητή.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, 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, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Αριθμ. ΔΦ 15/4873 (4) 
     Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχει-

ρήσεων - Master of Business Administration» του 

Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ 

και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοί-

κησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την αριθμ. 64/16-06-2015 πράξη του Προέδρου 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 1396/τ.Β΄/07-07-2015) «Έγκριση του «Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των 
Επιχειρήσεων» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.».

7. Την αριθμ. 112/15-12-2016 πράξη του Προέδρου 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/30-12-2016) «Τροποποίηση 
πράξης λειτουργίας του «Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης».

8. Την ΔΦ15/2600/25-04-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 2582/τ.Β΄/03-07-2018) «Έγκριση επα-
νίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master of Business 
Administration» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάν-
δρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσα-
λονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)».

9. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρ-
κετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοί-
κησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
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10. Το αριθμ. 2/19-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

11. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

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

Εγ κρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master 
of Business Administration» στο Τμήμα Διοίκησης Ορ-
γανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικο-
νομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και 
Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master of Business 
Administration» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και 
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4610/2019 
(Α' 70).

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Master 
of Business Administration» με τις ακόλουθες κατευθύν-
σεις:

i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με γενική κατεύθυνση (Master of Business 
Administration: General Μ.Β.Α.).

ii) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρημα-
τικές Δραστηριότητες (Μ.Β.Α. - 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 Δραστηριο-
ποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρη-
ματικότητα, 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 μάρκε-
τινγκ 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 επαγγελμα-
τικό 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.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 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.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, 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, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034631309190008*
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