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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3386 (1)
  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ει−

σαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο «Διοίκηση και Διαχεί−
ριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

Ν. 4009/2011 (Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159), του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), του άρθρου 
34 του Ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του 

άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

3. 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.

4. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

5. 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 ).

6. Τις υποβληθείσες Α΄ και Β΄ Εκθέσεις Εσωτερικής 
Αξιολόγησης (2009 και 2011) του Τμήματος ΔΜΥΠ προς 
την ΑΔΙΠ (αριθμ. ΑΔΙΠ 859/10−11−2009 και 1675/14−11−2011 
αντίστοιχα). 

7. Το αριθμ. 154/20−01−2012 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. σχετι−
κά με την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος ΔΜΥΠ 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

8. Το Π.Δ. 95/2013 (Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και 
Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημά−
των − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/Α΄/16−09−2013).

9. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Εισαγωγικής Κατεύθυν−
σης ΔΜΥΠ του ακαδ. έτους 2014−2015 (πρακτικό 23/03−
09−2014 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας).

10. Το αριθμ. 1/15−01−2015 πρακτικό της Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 1/4−3−2015 Συ−
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

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

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγεί−
ας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπη−
ρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», σύμφωνα με 
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τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) είναι: η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού 
επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τε−
χνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της 
Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοι−
νωνικής Φροντίδας. Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό:

α. την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων για την 
κατανόηση των σύγχρονων διοικητικών, λειτουργικών 
και διαχειριστικών απαιτήσεων των δημοσίων και ιδιωτι−
κών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας καθώς 
και το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των 
παρεμβάσεων και πολιτικών ανάπτυξης στις εν λόγω 
υπηρεσίες,

β. τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων 
στελεχών στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνο−
λογίας στη Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση των 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων 
κοινωνικό−οικονομικών αναγκών,

γ. την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης σε ανώ−
τατα διοικητικά στελέχη στους τομείς υγείας, πρόνοιας 
και κοινωνικής φροντίδας μέσω της εξειδίκευσης των 
βασικών επιστημών της οικονομίας, της διοίκησης, της 
κοινωνιολογίας, του δικαίου και της πληροφορικής, 

δ. την εμβάθυνση στις σύγχρονες οικονομικές−διαχει−
ριστικές, οργανωτικό−διαχειριστικές μεθόδους καθώς 
και στις μεθόδους ελέγχου ολικής ποιότητας και σχε−
διασμού πολιτικών για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στις νέες θεσμικές 
απαιτήσεις της Ε.Ε. και τις διεθνείς εξελίξεις,

ε. τη συνέχεια μιας προχωρημένης και εμπεριστατω−
μένης γνώσης του εξειδικευμένου επιστημονικού πεδίου, 
δηλαδή του οικείου γνωστικού πεδίου της εισαγωγικής 
κατεύθυνσης «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. της εισαγωγικής κατεύθυνσης «Διοίκηση Μο−
νάδων Υγείας και Πρόνοιας» του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση και Δι−
αχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι−
ούχοι των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των 
Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνολογίας, των Σχο−
λών Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Σχολών Επι−
στημών Υγείας των Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. της ημεδαπής 
ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια Σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο (2) 
πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία, εργαστη−
ριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και εξετάσεις, 
ενώ το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ−
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε 
εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητική απασχόληση και 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκ−
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυ−
χιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και 
να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. 
Κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 
μαθήματα που αντιστοιχούν σε (6) πιστωτικές μονάδες −
ECTS ανά μάθημα. Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα 
κατά το Α΄ εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες και πέντε (5) υποχρεωτικά μαθή−
ματα κατά το Β΄ εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτη−
τές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες − ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και ενε−
νήντα (90) συνολικά πιστωτικές μονάδες − ECTS και τα 
τρία (3) εξάμηνα. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελλη−
νική. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο 
με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) και το είδος τους 
(Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής [Ε]) δίνονται στον παρα−
κάτω πίνακα:

Mάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Είδος

Α΄ Εξάμηνο 

Κοινωνική Πολιτική και Οικονομι−
κά της Κοινωνικής Προστασίας

6 Y

Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινω−
νικό Δίκαιο

6 Y

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότη−
τας στις Υπηρεσίες Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας

6 Y

Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική 
Φροντίδα

6 Y

Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές 
Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινω−
νικής Έρευνας

6 Y
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Mάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Είδος

Β΄ Εξάμηνο 

Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυ−
ξη Υπηρεσιών Υγείας και Κοινω−
νικής Φροντίδας

6 Y

Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτι−
κή Αποτελεσματικότητα και Ποι−
ότητα Ζωής

6 Y

Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση

6 Y

Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπη−
ρεσίες Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας

6 Y

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγεί−
ας και Κοινωνικής Φροντίδας

6 Y

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή διπλωματική δια−
τριβή − Master Thesis

30 Y

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται 
δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) και όχι άνω του 5% 
του τελικού συνολικού αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. της εισα−
γωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την υπάρχουσα υπο−
δομή και ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα 
εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του 
συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) 

και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το 
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2019−2020, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ−
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται με ανώ−
τατο αριθμό εισακτέων σε 100.000 € και αναλύεται ως 
εξής:

α/α Κατηγορία δαπάνης Ευρώ Ποσοστό

1. Κόστος Εκπαίδευσης 47.000 47%

2. Διοικητική − Τεχνική Υπο−
στήριξη

6.000 6%

3. Υποστήριξη διδακτικού και 
ερευνητικού έργου
(συμμετοχή σε συνέδρια, 
μετακινήσεις) 

3.00 3%

4. Ανανέωση – Συντήρηση 
Εξοπλισμού

3.000 3%

5. Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα 3.000 3%

6. Δημοσιότητα – Προβολή − 
Εκδόσεις

3.000 3%

7. Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας 10.000 10%

8. Τ.Ε.Ι. Αθήνας 25.000 25%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.000 100%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 14 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ  

F
Αριθμ.      3387 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη 
Διάγνωση».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

    Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

Ν. 4009/2011 (Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
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των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159), του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), του άρθρου 
34 του Ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως 
του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του 
άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98). 

5. Το Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση 
Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190). 

6. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β´ 1466) υπουρ−
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 1/22−01−2015 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

8. Το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ. 1/4.3.2015 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

9. Το έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από 
25ης Ιανουαρίου 2012 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 
του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθή−
νας από την Α.Δ.Ι.Π., που διενεργήθη στο διάστημα από 
16 − 18/1/2012.

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

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−
2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
ελληνικό τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία 
στη Διάγνωση» ή αγγλικό τίτλο «Biomedical Methods 
and Technology in Diagnosis», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

Άρθρο 2

Αντικείμενο και Σκοπός

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, 
η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων βιοϊατρικών 
μεθόδων και τεχνολογιών στην διάγνωση και πρόληψη 
ασθενειών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώ−
σει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μετα−
πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν και να υλοποιούν σύγχρονες βιοϊοατρικές 

εργαστηριακές μεθόδους και τεχνολογίες για τη διά−
γνωση και την πρόληψη ασθενειών. Κεντρικός στόχος 
του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοί−
των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), σε αντικείμενα σχετικά 
με παραγωγικές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται 
σήμερα ταχύτατα στο χώρο της βιοϊατρικής έρευνας, 
τεχνολογίας και διάγνωσης. Ειδικότερα ο κάτοχος του 
Τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) θα είναι ικανός α) να εφαρμόζει τις σύγχρονες 
βιοϊατρικές μεθόδους, που στόχο έχουν την έρευνα, τη 
διάγνωση ή/και την πρόληψη ασθενειών και β) να κα−
τανοεί, να αναπτύσσει, να προγραμματίζει προηγμένα 
συστήματα έρευνας ή διάγνωσης ως απόλυτα ειδικευ−
μένο εργαστηριακό επιστημονικό προσωπικό.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολο−
γία στη Διάγνωση».

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχι−
ούχοι Τ.Ε.Ι. Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και 
πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Τεχνολογικής και 
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοτα−
γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια Σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται κατ’ ελάχιστο σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. 
Το πρώτο (1), το δεύτερο (2) και το τρίτο (3) εξάμηνο 
περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές 
ασκήσεις και εξετάσεις) την παρακολούθηση σεμινα−
ρίων και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τέταρτο (4) 
εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της 
μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, ερ−
γαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την από−
κτηση του Μ.Δ.Ε. δομείται ως εξής: α) το Π.Μ.Σ. είναι 
πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) εξά−
μηνα σπουδών και β) τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα έχουν 
υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής 
υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα 
εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυ−
χιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο 
σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Κατά το 
τρίτο (3) και τέταρτο (4) εξάμηνο σπουδών εκπονείται 
η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία υποβο−
ηθείται από τα εξειδικευμένα σεμινάρια του τρίτου (3) 
εξαμήνου. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας αντι−
στοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Για 
την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Τα μαθήματα 
διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Οι τίτλοι μετα−
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πτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) και το είδος τους (Υποχρεωτικό [Υ] ή 
Επιλογής [Ε]) δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μαθήματα Πιστωτικές 
μονάδες 
(ECTS)

Είδος 

Α΄ Εξάμηνο

Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αι−
ματολογία

8 Υ

Σύγχρονες αναλυτικές Μέθοδοι – 
Νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά 
Εργαστήρια

7 Υ

Πρότυπα Αυτοματισμός και Δια−
χείριση Πληροφορίας στο Εργα−
στήριο

8 Υ

Ιστοπαθολογία−Ογκολογία 7 Υ

Β΄ Εξάμηνο

Παθοφυσιολογία του Ερυθρού Αι−
μοσφαιρίου – Μεταγγισιοθεραπεία 
και Πρωτεομική

8 Υ

Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμα−
κοκινητική

7 Υ

Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Βιο−
λογίας (Μικροβιολογία, Παρασιτο−
λογία, Ιολογία, Μυκητολογία)

8 Υ

Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγί−
σεις. Τεχνικές και Μεταφραστική 
Ιατρική

7 Υ

Γ΄ Εξάμηνο

Εξειδικευμένα Σεμινάρια−Εργασίες 30 Υ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλω−
ματικής Εργασίας−Πειραματική−
Ερευνητική Εργασία

30 Υ

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα 
ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα πέντε (35) μετα−
πτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισα−
κτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του τμήμα−
τος Ιατρικών Εργαστηρίων ή άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. πανεπι−
στημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αί−

θουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, και ερ−
γαστήρια πανεπιστημιακών νοσοκομείων.

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α΄ 228), του άρθ. 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και 
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. 
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−
2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης 
της λειτουργίας του.

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται 
σε 52.500 € και θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγί−
ες, ενίσχυση από ερευνητικά και κοινοτικά προγράμ−
ματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148). Το ετήσιο κόστος κατανέ−
μεται ως εξής: 

α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ (€) Ποσοστό 
(%)

1. Γραμματειακή Υποστήριξη 4.200,00 8,00
2. Αναλώσιμα και μικροεξο−

πλισμός
14.175,00 27,00

3. Δαπάνες εκπαίδευσης 13.125,00 25,00
4. Λοιπά έξοδα 2.625,00 5,00
5. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 5.250,00 10,00
6. ΤΕΙ Αθήνας 13.125,00 25,00

Σύνολο 52.500,00 100,00

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυ−
χιακών σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αιγάλεω, 14 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ  

F
Αριθμ.   3384 (3)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της 

Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθή−
νας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του 

N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
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ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του N. 
4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 
(Α΄ 159), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), 
του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του 
Ν. 4310/2014 .

2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και ιδίως του 
άρθρου 6 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696 /2008 (Α΄ 177), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 
του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

3. 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.

4. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων».

5. 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 ).

6. Την υποβληθείσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προς την ΑΔΙΠ 
(αριθμ. ΑΔΙΠ 1007/7−7−2011).

7. Το Π.Δ. 95/2013 (Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και 
Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημά−
των − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/Α΄/16−09−2013).

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας του ακαδ. 
έτους 2014−2015 (πρακτικό 23/03−09−2014 της Συνέλευ−
σης του ΤΕΙ Αθήνας).

9. Το αριθμ. 1/15−01−2015 πρακτικό της Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 1/4−3−2015 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Αθήνας.

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

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Δι−
οίκηση Επιχειρήσεων) του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοί−
κηση Επιχειρήσεων MBA» (M.B.A. – Master in Business 
Administration) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή σε 
πτυχιούχους ΑΕΙ, εξειδίκευση στους τομείς της Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξε−
λίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός πα−
γκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Στους σκοπούς του 
προγράμματος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) Η προ−
αγωγή των γνώσεων στο γνωστικό πεδίο της διοίκησης 

επιχειρήσεων τόσο για νέους πτυχιούχους που θέλουν 
να εισέλθουν στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, 
εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά εργασίας, όσο 
για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού 
και δημοσίου τομέα που επιθυμούν να επιταχύνουν και 
να προωθήσουν την καριέρα τους, αποκτώντας πολύ−
τιμες γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης. β) Η κατάρτι−
ση αποφοίτων ικανών να ασκήσουν υψηλού επιπέδου 
διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
και του δημοσίου τομέα, καθώς και να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία 
νέων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. γ) Η 
ανάπτυξη στελεχών με ενδιαφέρον και γνώση για την 
δυναμική των μεταβολών του διεθνούς επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος και δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβου−
λιών διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με τις 
αγορές του εξωτερικού. δ) Η παραγωγή απόφοιτων ικα−
νών να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώματος μέσα από την ανάπτυξη της 
έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του 
προγράμματος.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδί−
κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» 
(M.B.A. – Master in Business Administration). Οι τίτλοι 
σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού−
χοι όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής 
όπως αυτοί περιγράφονται στον αντίστοιχο κανονισμό 
λειτουργίας του ΠΜΣ.

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) δι−
δακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται 
και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων 
περιλαμβάνει παραδόσεις στην τάξη, εργαστηριακές 
ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και η διαδικασία αξι−
ολόγησης περιλαμβάνει εκτός των άλλων και γραπτές 
εξετάσεις. 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και για την απόκτηση 
του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα 
μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής 
εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα 
μαθήματα αντιστοιχούν σε εβδομήντα δύο (72) πιστω−
τικές μονάδες για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Η διπλω−
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ματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε δεκαοχτώ (18) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση 
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα. Οι τίτλοι 
μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) και το είδος τους (Υποχρεωτικό [Υ] 
ή Επιλογής [Ε]) δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Μάθημα Course ECTS Είδος

Α΄ Εξάμηνο 

Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ Applied Topics in Management 6 Y

Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική Financial & Managerial Accounting 6 Y

Οικονομικά για Στελέχη Διοίκησης Economics for Managers 6 Y

Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ Quantitative Methods for Managers 6 Y

Διοίκηση Μάρκετινγκ Marketing Management 6 Y

Β΄ Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Financial Management 6 Y

Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management 6 Y

Επιχειρηματικότητα και Κατάρτιση Επιχειρησιακού 
Πλάνου 

Entrepreneurship and Business Plan 
Development 6 Y

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας Investment Analysis and Feasibility Studies 6 Y

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ International Management & Marketing 6 Y

Γ΄ Εξάμηνο

Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης Accounting Control Systems 6 Y

Στρατηγικός Προγραμματισμός Strategic Planning 6 Y

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 18 Y

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτη−
τές. Αν ο αριθμός των επαρκώς υποβληθέντων αιτήσεων 
εισαγωγής υπερβεί κατά πολύ το παραπάνω νούμερο τότε 
δύναται η δημιουργία δεύτερου τμήματος με έναρξη το 
εκάστοτε εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν μέλη Ε.Π. του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, μέλη Ε.Π. άλλων τμη−
μάτων του ΤΕΙ Αθήνας, μέλη Ε.Π. ή μέλη ΔΕΠ άλλων 
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής (εφόσον 
είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα από το ΔΟΑΤΑΠ), 
καθώς και άλλες, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148)

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τον υπάρ−
χοντα εξοπλισμό και ο επιπλέον αναγκαίος εξοπλισμός 
θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους 
του συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 

(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) 
και το άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), του 
ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδ. έτος 2019−2020, 
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισής της 
λειτουργίας του.

Άρθρο 11

Κόστος λειτουργίας

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για τα 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα λειτουργίας υπολογίζεται 
σε 160.000 € λαμβάνοντας υπόψη τον ανώτατο επιτρε−
πτό αριθμό εισακτέων και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό Ποσοστό

Κόστος Εκπαίδευσης 60.000 37%

Διοικητική − Τεχνική Υποστήριξη 11.000 7%

Υποστήριξη διδακτικού και ερευ−
νητικού έργου
(συμμετοχή σε συνέδρια – μετα−
κινήσεις)

8.000 5%

Ανανέωση − Συντήρηση Εξοπλισμού 8.000 5%

Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα 5.000 3%

Δημοσιότητα−Προβολή−Εκδόσεις 4.000 3%

Υποτροφίες 8.000 5%

ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 16.000 10%

ΤΕΙ Αθήνας 40.000 25%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.000 100%
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Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από 
δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3685/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−

χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Αιγάλεω, 14 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007412904150008*


		2015-05-04T12:47:26+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




